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 يسلبارطلا دجمأ روتكدلا ذاتسألا ةسائرو فارشإ تحت كلذو
 ذاتسألا - يرارحلا سابع روتكدلا : ةذئاسألا ةداملا ةيوضعو
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 ءادسهاو ريدصت
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 ءادهإو ريدصت

 : ةيلاتلا فادهألا ققحيل باتكلا اذه ردصي

 اذهب رونلا ىري' ةغالبلاو دقنلا يف يبرغم ردصم لوأ وهف 1

 . انئارت نم يملعلا ٌويمحتلا

 يبدألا دقنلا يف ينسلفلا هجبنمو ينيليملا ههاجتاب لثمب هنأ اع - 2
 نانويلاو برعلا لعافت قمعب حرطيو : نراقملا يبدألا دقنلا يف اديرف اهجو

 . ةغالبلاو دقنلا عوضوم يف

 يف ةيفسلفلا ةيبرغملا ةسردملا ةيصوصخ ديدحت يف ةوقب مهسي - 3

 0 )0 خيراتلا يي 0 9 اهيف 2 اك ةعالباو دقنلا

 دقنلا عوضوم يف نيسرادلا نيب هفقويو فالخلا ةعيبط ددحي 4
 اذه يف يسالجسلا يليمز بناجي كلذو : نانويلاو برعلا نيب ةغالبلاو
 . ءانبلا نباو مزاح 2« ةاجنالا

 ةبتكملل فيضيو + يغالبلاو- يدقنلا انثارت يف ةرغل دسي د 5

 وأ : ينيليملا هاجتالا وأ ء يملعلا جاهلا يف ءاوس اديدج انول ةيبرعلا

 . ةيبرعلا ةفاقثلا يف يفنانويلا ركفلل يلبرعلا زواجتلا



 يف قطنملاو ةفسلفلل هفيظوتو هتيلومشو هتيصوصخم قفحي - 6

 ناديم يف ءىراقلاو ثحابلاو بلاطلا تابغر « ةغالبلاو دقنلا عوضوم
 ريظنتلا ةروص ديدحت يفو : ةهج نم نانويلاو برعلا نيب نراقملا دقنلا
 يف يميداكألا ثحابلا اهنم قلطني نأ يغبني يتلا ةيملعلا تاحلطصملل

 يبدالا دقنلاب يزواجتلاو يروطتلاو ييراتلا اهئاقلو ةيبرعلا ةغالبلا ةرجش

 يدقنلا سردلا باحر يف ةيطسرألا تايرظنلا فيظوت لالخ نم

 . يغالبلاو

 دقنلا رداصم نيب هتناكمو ههاجتاو هجابنم يف اذه هعضوب وهو 7
 هعلطيو ٠ بصخلا سردلا نم اقافا ثحابلا مامأ' حتفي ةيبرغملا ةغالبلاو
 لالخ نم يبرعلا يدقنلا حلطصملا روطتل يمرهلا ءانبلا ىلع ةيبيكرت ةقيرطب

 سردلا ىلإ مهاؤر نيابتو اهباحصأ تاهاجتا فالتخا ىلع ةيبرعلا رداصملا
 . ةغالبلاو دقنلا ملعو بدألا ةعانص يف هتفيظو ديدحتو يغالبلاو يدقنلا

 مق عم ةيصوصخبو قحب فقي ردان يدقن صن : اريخأ ءوهو - 8
 وأ غوبن لك هنع انيفن اماط يذلا ينرعلا حانجلا اذه نم « ةيبرعلا رداصملا
 ملاعم دعب اهف تددح تاهاجتاو مالعأب برغملا هيف درفنا رصع يف « درفت

 نم فراعتملل اهزواجتو اهدرفتو اهتلاصأ يف برغملا يف ةيبرعلا ةفاقثلل ىرخأ
 ةراشإ خيراتلل ىطعأو : ةيبرعلا ةفاقثلل خيراتلا اهددح يتلا ةروصلا رصانع

 نم مالعأ هب ءاج امب قرشملا يف يبرعلا رخأتلا روصع بلق يف رارمتسالا
 يتالكملاو ءانبلا نباو مزاحو نودلخ نباو بيطخلا نباك برغملاو سلدنألا

 نيعدبم اهب اودع ةيدقنو ةيبدأو ةيملع تاراكتباو تافاضإ نم يبمالجسلاو

 . ةقحاللا لايجألل ةبسنلاب ىتح نيددحجمو

 ةغالبلاو دقنلا يف باتك ( عيدبلا بيلاسأ سينجت يف عيدبلا عزتملا )و
 قوذلاو لقعلا يسالجسلا ايف فظو « ةيقطنمو ةيفلف رظن ةهجو نم



 يدقنلا سردلا يف ةينانويلاو ةيبرعلا نيب ةلماكتملاو ةقيمعلاو ةعونتملا ةفاقثلاو

 اهفو اديدحت رثكأ يملع جينمو ديدج هاجتاب انيلع علطاف يغالباو
 . ملعأ اهف هيقحال نمو هيقباس نم ةغالبلاو دقنلا يف ةيطسرألا تايرظنلا

 علطت ىوتسم يف نوكي يملع قيقحتبو رونلا ىري نأ امازا ناك كلذل
 كلذ نم تبرتقا يننأ نظأو + ديدج جاهمب ديدج ملع عضو ىلإ يلون
 يعم ماد ريص لضفب ديرفلا يبرغملا يدقنلا صنلا اذه جرخا اناو

 يسلبارطلا .دحمأ روتكدلا يذاتسأ هب ماق مراص يملع فارشإو : تاونس
 اهيف ناك ىبسنت ال تامدخ ةيلاعلا ةيملعلا هرطاو برغملل ىدسا يذلا

 تافص ةيحضتلاو يفافتلاو قالخألاو ملعلا ربتعي يذلا ذاتسألا لازيامو

 اذه يف نآلا لوقأ ام يل ناك اذإف : لوؤسملا دئارلا ثحاباو روقولا ملاعلا

 لذبيو لذب امب قيلي يذلا ريدقتلاو صلاخلا ركشلا وه امنإف ملاعلا لجرلا

 ةيبرعلا ةمألا نمض ةيناثلا ايروس هربتعي يذلا نطولا اذه حلاصل لمع نم

 ةقفدتملا ةيرعاشلا هسيساحأو هتارضاحمو هتاباتك يف هيلع تكلم يتلا ةدحاولا

 هتلاسرو هتحصل ملسيلف : لكلا لاثمو لكلا ذاتسأ نحب هتلعجو قفأ لك
 يل هرفو ام ءازج ةقداصلا ةصلاخلا ةيحتلا هذه ينم لبقتيلو . هبالطو هتماو

 .(عزملا) عم يتلحر يف ةبملع تاناكمإ نم

 نع ةباين ينونملا دمحم ةمالعلا يذاتسأل ءانثلا لزجأ نأ ينتوفي ال اك

 اف هبلقو : اغراف هدجو اهف هلقعو : اقلغم هدجو اهف هباب دصق ثحاب لك
 دمحم ةمالعلا ىلإو :ارصاق وأ اقيض هدجو اف هملعو : ايساق هدجو
 بارعأ ديعس ذاتسألا ريدقلا ثحابلا ىلإو : نيققحملا ةلبق يناتكلا مهاربا
 « ةبئادلا ةيملعلا هتكرحو هقالخأو همركو هملع هتماستبا تقراف ام يذلا

 حلصملا يعوسوملا ملاعلا يلالهلا :نيدلا يتن دمحم روتكدلا لايجألا ذاتسأ ىلإو
 هبلق اهيف لمحبي يتلا ضرألا هذه يف نيدلاو ايندلا ري مدقيو مدق ام ءازج



 انيدو الع سانلا يب ريخل ءامسلا ةلامر اه يدؤي ةلاسر هناعإو هلقعو

 نم لك ىلإو : ينتلا عرولا ملاعلا يلالحلا ينرعلا دمحم هيخأ ىلإو : احالصو
 نم دلاخلا يدقنلا رفسلا اذه جارخإ يف ديعب نم وأ بيرق نم يندعاس
 ءالؤه نم ركذلاب صخأو : اهرارمتساو ةايحلا ةروريص ىلإ نايسنلا فوفر
 الإ اهحتفيل ناك ام اقافآ يمامأ تحتف يتلا هتلاسر ىلع نيكزس داؤف روتكدلا
 نيذلا يتذتاسأ لكو : روتش نمحرلا دبع لضافلا يبتكلا قيدصلاو .وه
 . ةحلملا يتالؤاتب مهتحار تقلقا املاط

 اذه امنإف هذه ةيريدصتلا ينملك هب يبنأ لوق ريخألا يف يل ناك اذإو

 : ىلإ هيدها رقسلا

 قمع ىلع نيرباصلاو . ةنراقملا ةغالبلاو دقنلا يف نيثحابلا
 . تاحلطصملا ديدحتو : تاساردلا

 . ةدئارلا ةيبرغملا ةيلكلا

 ديزملا ىلإ هعفدتف ةيملعلا تاجافملا همهلت يذلا ثحابلا فقثملا
 . ةدافتسالاو عالطالا نم

 يتلا ةابحلا يف يتكيرش ىلإ ةيعماجلا ةلاسرلا هذه ماتخلا يف يدهأو
 باحرلا يف نيضت امدنع يقلفو ٠ دراش يع بيغي امدنع يناروث كتلمحت

 ريخ بيترتلاو عبطلاو ثحبلا ةلحر يف يعم تناك دقف : لكاشملا رثكتو

 يدهأ اهتلاسر ةيجاودزا يف اهيلإف ٠ لزنملا ةيلوؤسمب اهدرفت بناحجي نيعم
 يف ريسلا ةلصاوم ىلع نوعلا لأسأ هللاو : هذه ىلوألا ةيملعلا يتلاسر
 . يملعلا ثحبلا قافر عم داجلا يوسلا قيرطلا
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 ميدقت

 .ةليففل
 يسلبارطلا دجمأ روتكدلا ذاتسألا

 محرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيبرع ةيغالب ةسردم هيلي يذلا علطمو عباسلا يرجهلا نرقلا فرع

 ةنراملا ةيغالبلاو ةيدقنلا تاساردلاب نومتهملا اهيلوي نأ قحتست ةيبرغ»
 لالوخ نم .احضاو ودبي ةسردم 8 . مهتاعبتتب اهوصخبو مهيانع

 نكقلا قح مهنكمت عم  اعيمج اوناك مهن اي انل اهكرت يتلا راثآلا
 ةيبرعلا ةيغالبلاو ةيدقنلا تاساردلا نمو « ةماعب اماداو ةيبرعلا ةغللا نم

 هيباتك نومضمل اههف قمعأو ءوطسرأ قطنم ىلع اعالطا نسحأ 86
 نورقلا مهتفرع نيذلا نييغالبلاو داقنلا نم « ( ةباطخلا )و (رعشلا )

 ىلإ وطسرأ بتك لقن مت دقف : هبرغمو يبرعلا نطولا قرشم يف ةقباسلا
 . ثلاثلا يرجهلا نرقلا رخئاوأ يف ةيبرعلا

 ةقيمعلا ةيبرعلا .مهتفاقث لضفب « ةسردملا هذه لاجر عاطتسا دقلو

 + يبرعلا يغالبلا سردلا اوديفي نأ : يطسرألا ريكفتلا ىلع ةحتفنملاو
 يمبوو مهف نع بلاغلا يف مني احيقلت ةينيليملا راكفألا ضعبب هحيقلتب
 .ريدقتلاب نيريدج



 ٠ + ةثالل ةسردملا هذه مالعأ رهش

 ةنس ىفونملا ينجاطرقلا ا بيدألا رجاغلاباننز مهقبسأو : "1
 ثا سلدنألا لق أشنو دلو امزاح نأ فورعمو .(م1285 ) ه4

 تافنصمو رعشلاو ةباطخلاو قطنملاب ينع امك ٠ اهبادآو ةيبرعلا مولع سرد
 يف شكارم ىلإ حزن مث . دشر نباو انيس نباو ينارافلاك نيملسملا ةفسالفلا

 نم اهريغ ريثكو ةبطرقل نابسالا دادرتسا رثا عباسلا نرقلا نم تاينيثالثلا

 ىلإ لقتنا نيدحوملا ةمصاع يف تاونس هتماقا دعبو . سلدنألا رض
 وهو . هتايح رخآ ىلإ نييصفحلا لظ يف ماقملا هب رقتسا ثيح سنوت

 هرشنو هقيقحتب ينع يذلا ( ءابدألا جارسو ءاغلبلا جاهم باتك بحاص

 , 1966 ةنس سنوت يف ةجونخلا نبا بيبحلا دمحم ذاتسألا ةيانع لمجأ

 يددعلا ءانبلا نبا ةغبانلا بيدألاو ركفملاو يضايرلا ملاعلا مهيناثو

 يف ةريثكلا تافنصملا هلو .(م1321) ه 721 ةلم ىفوتملا يشك ارملا

 0 هبيقلت انه نمو  ةلباقمو ربجو باسح نم ةيضايرلا مولعلا

 . لوقنملاو لوقعملاب هرصع لهأ ملعأ نمو : ةافوو ادلوم يشكارم وهو
 نم وهو + ( عيدبلا ةعانص يف عيرملا ضورلا ) وه انه انينعي يذلا هباتكو

 . اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلا ةسردملا عباط لمح يتلا ةيغالبلا تافلؤملا
 . ةرماعلا برغملا نئازخ يف اطوطخم باتكلا لازيامو

 نم ريثكلا لهجن انلزام يذلا يسالجلا مساقلا دمحم وبأ : مهئلاو

 يف شاع هنأ الإ ديكأتلا هجو ىلع فرعن داكن ال لب . هتايح ليصافت
 ةنس ىبتنا هناو ٠ نماثلا حسفمو عباسلا يرجهلا نرقلا رخاوأ يف برغملا
 بيلاسأ سينجت يف عيدبلا عزنملا ) هباتك فيلأت نم (م1304) ه4
 هققحم نيئحابلاو ءارقلا ىلإ مويلا همدقي يذلا باتكلا اذه وهو ( عيدبلا

 مولعلاو بادآلا ةيلكب سردملا يزاغلا لالع ذاتسألا باشلا بيدألا



 . حتفلا طابرب سماخلا دمحم ةعماجي ةيناسنالا

 ةقيرعلا ةنيدملا هذه نأ ىلع لدت دق ( ةسالجس ) ىلإ فلؤملا ةبسنو
 ةسالجسلو . اعم امهيلك وأ « هتساردو هتأشن ناكم وأ . هسأر طقسم تناك

 برغملا ينونج يف ملعتلاو ملعلا زكارم دحأ اهفصوب فورعملا اهخيرات
 ةراقلا بلق وحن ةّمشملا ةيمالسالا ةراضحلا تاقلطنم نم اقلطنمو : ىّصقألا

 سيردتلاو ةساردلل اضيا سلج يسالجسلا لعل ؟ يردي نمو .ةيقيرفالا
 نع اريثك دعبت ال يتلا . اهسفن شكارم ةنيدم يف هتايح تارتف ىدحإ يف

 نبا اهيف شاع امك : هبابش نم تاونس مزاح ايف شاع ييلاو «. ةسالجس

 > انضارتفا حص اذإ  ةئالثلا انؤالع نوكي كلذبو : اهلك هتايح ءانبلا
 تارتف يفو .اعيمج اوسفنت دق _ ادج لوانتلا بيرق ضارتفا وهو

 اهيف سفنت يتلا اهسفن ةئيبلا يه ؛ ةدحاو ةيركفو ةيملع ةئيب يف « ةبراقتم

 تبلقت ام دش يتلا هتايح مايأ ضعب , يف ديفحلا دشر نبا فوسليفلا مهلبق

 . ءاقشلاو ةداعسلا نيب هب

 ةسردملا هذه نأ داقتعالا ىلإ انليم ضارتفالا اذهب" انيرغي يذلاو

 ةيحلا روذبلا ىلإ ةيبرعلا ضرألا نم هرجلا اذه يف اهروهظب ةنيدم ةيغالبلا

 ديفحلا دشر نبا فوسليفلا بتك ةبصخلا ةيبرغملا ةبرتلا هذه يف اهتسرغ يتلا
 فوليفلا ماقم قيرط نع الوا كلذو : لوآلا ملعملا تافنصمل هتاصيخلتو

 هذيمالت قيرط نع مث ٠ سداسلا يرجهلا نرقلا لالخ نيتودعلا يف هسفن
 . هيديرمو

 امهادحإ : نيتطوطخم ىلع هايإ هرشن يف باتكلا ققحم دمتعا دقو
 ةنس ىلإ اهخسن خيرات عجري ناوطتب يلاعلا ينيدلا دهعملا ةنازخ يف ةظوفحم
 مت ةيديوسلا ةكلمملا يف ةلودلا ةبتكم تاطوطخم نم.ةيناثلاو . ه0

 خسنلا ةبترم ىلإ ناومست ال امهاتلك ناتطوطخماو . ه 802 ةئنس اهخسن
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 ققحملا دهج لعج ام اذهو . صقنو فيرحتو اطخ نم اهبيف ام ةرثكل ةيلاعلا

 نيعتسي ناكف . افعاضم هصقاون كاردتساو هميرقتو صنلا حيحصت ليبس يف
 نيتخسنلا ىلعو « انكمم كلذ نوكي نيح ىرخألاب نيتخسنلا ىدحإ ىلع
 اهكلاسمب ةطاحالا هيضتقت ام سراملا فرعي يتلا ةيبرعلا ةبتكملا رئاخذب اعم
 ْ . ةياردو دلج نم

 رمتسملا هبأد يف ماوعأ ةدع لاوط ققحما بيدألا تقفار دقو - يننإو
 هضماوغ حرشو هدهاوش جيرختو صنلا ميوقت يف قاشلا هلمعو

 ةداعسلا لك ديعسل  ةديفملاو ةعونتملا هسراهف ميظنت يف مث ٠ هتاحلطصمو

 نيبغارلا لوانتم يف نوكيل رونلا ىلإ مويلا جرخي باتكلا اذه ىرأ نأ
 . نيسرادلاو

 اذه يف دجيس اهروطتو ةيبرعلا مولع خيراتب ينعملا ثحابلا نأ ينيقيو
 . ةنراقملاو طابنتسالاو ريكفتلل ةديدج اقافآ همامأ حتفي ام عقلا صنلا

 1399 ةيناثلا ىداج 21 يف طابرلا

 1979 يام 18 : نفاوم

 يسلبارطلا دحمأ روتكدلا
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 ةظوحلم

 ينلعج لصألا يف ةساردلا لوط نأ ىلإ مبركلا ثحابلا رظن تفلأ

 رصع يف ةيدقنلا تارايثلا تلثم يلا رداصملاب ةصاخلا لوصفلا اهنم عطنقأ

 ردصيس يذلا يباتك ىلإ هفيضاو  بلاغلا يف طوطخم هلكو - يسالجسلا
 مجحل ارظن كلذو :٠برغملا يف يبدألا دقنلا رداصم» انو اني

 نيلككم نيلمعلا ربتعأ ذإ يننإو . ثارنلا قيقحت يف ميدقتلا ةيجبنمو « عزنملا :
 وفعلا هنم المآ ميركلا ثحابلا ءىراقلل رذتعأ يننإف : نيباتكلا يف اهضعبل
 ريبكلا يملعلا يثحب عورشم يف هنظ نسح دنع نوكأ نأ هللا الئاس زواجتلاو

 لالخ ةغالبلاو دقنلا ثارت ثعب نم يده قيقحت يف هتدعاسم ابلاط اذه

 . برغملاب امهروطت روصع



 ةساردلا تاعوضوم سرهف



 ةساردلا تاعوضوم سرهف

 7 و وا ندا فلا هت كيسا قمم »م ا تاور رولا : ءادهاو ريدصت

 00 : يسلبارطلا دحيأ روتكدلا ذاتسألا ةليضفل ميدقت

 16 وول اموال 43 ج3 0 ةظوحلم

 17 ا ا سلا ا ع طم : ةساردلا تاعوضوم سرهف

 2 : رايتخالا بابسأ : ديهمت

 3 و مج ا هميهافمو عزنملا تاحلطصمل يوينبلا بيكرتلا ةرجش

 ةسارسلا ثعحايم

 3 : هفاقلو هتيصخشإ/هتايح/فلؤملا رصع : لوألا ثحبلا

 3 فا بالا ومن من هرصع : لوألا لصفلا
 245 لا و قلاية عا هتفاقثو هتيصخش/هتايح : يناثلا لصفلا

 58 فلؤملا رصع يف ةغالللاو دقنلا روطت : ثلاثلا لصفلا

 000 قيقحتلا يف انلمعو عرملا اخن : يناثلا ثحبجلا

 0 نيتخسنلا لالخ نم عزنملا ةروص : لوألا لصفلا
 7 ل ا سن قيقحتلا جهنم : يناثلا لصفلا

 86 مست عرتملا يبخسن روص نم جذامن
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 ور اسم ا اخ ةيدقن ةسارد : عرتملا : ثلاثلا ثحبملا

 00 0000212د ز دز دز بزةزةزةبزثبةبةب يبرعلا ثارتلا ةيلدج

 يريم ار مف فرن ارا هر را مراهم هاء رفة رار ب هر ممم مة مر هم يامفل عيدبلا حلطصم روطت

 دما كت طم وسطا دن هجاهتمو هعوضوم : عزملا

 0 خطاط وك عرملا يف يغالبلاو يدقنلا حلطصملا روطت

 20700 قيبطتلاو رظنلا نيب عزنملا يف ةيغالبلاو ةيدقنلا اياضقلا

 ا مالعألا ةشقانمو يدقنلاو يبدألا ليلحتلا يف جذامن
 هيدي ع لاا و رع وو ع دونم ةيفسلفلا عرتملا تاحلطصم سرهف : يبسلفلا مجعملا
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 رايتخالا بابسأ





 ديهمت

 عزنملا راينتخا بابسأ

 لثمت ةفلتخم لماوع ةدع فقت : ثحبلل عوضوم يأ رايتخا ءارو
 نيدايم نم كاذ وأ ناديملا اذه ىلإ هءامتنا ددحت يتلا ةيساسألا ةماعدلا
 . يعماجلا يملعلا ثحبلا

 * قيرطلا ةيادب يف ثحابلا ءىجافي ام لوأ رايتخالا ةريح تناك اذإو
 ةبتكملا رخفت يذلا ( عزمملا ) ىلع فقأ نأ لبق انمز ةريحلا هذه ينتقّرأ دقف

 هقيقحت ىلإ اقاسنم يسفن تدجو اذكهو . اهيلإ هماهضناب مويلا ةيدقنلا

 : اهنم بابسأ ةدعب كلذ ىلإ اعوفدم « ةيملع ةيادب لكل ةيمتح ةرورضك
 تنك ائيح « ةذملتلا نس ذنم ببسلا اذه يعم امن : يسفنلا ببسلا

 تلزالو « ةيبرعلا بادآلا نيب ابيرغ نوكي داكي يبرغملا بدألا دجأ
 فرعأ نأ نود بدألا اذهل صوصن نم هتأرق ام لك مويلا ىلإ رهظتسأ
 يمتنأ نأ يلع ّرعو . مألا نطولا وحن فراجلا نينحلا اذه الإ اببس كلذل

 ايسايسو ايراضح يناسنإلاو يبرعلا خيراتلا يف ريبكلا هرودب ماق يبرع دلبل

 هثارت نع ثحبي نم دحي نأ نود « ةعنملاو زعلا نم ةليوط نورق ربع ايفاقثو
 يف ةصاخلاو ةماعلا تانازخلاو تابتكملا نوجس نيب نم هئثعبيو نيفدلا

 ىلع فقت نأ ةدعاصلا لايجألل ىّئستي ىتح « ايندلا ءاجرأ ينو برغملا

 ءاسرا دعب اصوصخو « ملعلاو بدألاو ركفلا يف هتقارعو دلبلا اذه ةلاصأ
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 ىلع يبرغملا فقثملا لابقاو ةيبرغملا 0 يقاقثلاو يراضحلا ءانبلا دعاوق

 . سلدنألاو قرشملا نع ةدرفتمو ةلقتسم حورب ةيملعلا تاعوضوملا لوانت
 ماحتلالا كلذ « ينيليلا ركفلاب تافاقثلا كلت ماحتلال نيتملا همضهو

 .قمعلا نم اديزم هتفاقث بسكا يذلا يرضعلا

 قرشملا نم ءاوس نبغ نم برغملا نحل ام اذه لك ىلإ فاضي
 فورظل ةبراغملا سعاقتو « اثيدح نيققحملاو نيثحابلا نم وأ ابدق سلدنألاو

 # هاوقأو هبصخأ امو  مهئارتب مايهالا نع . انفاقث اهشيعت يتلا ةمزأل
 رطقلا اذه نم ةيبرعلا ةفاقثلا حلاصل ءامدقلا ىدسأ امب افارتعا هئعبو
 وأ ةروتبم ماكحأ نم ةثيدحلاو ةميدقلا رداصملا يف هدجن ام مث : ءاطعملا

 برغملا ريغل همالعأ ةبسن يف وأ هتفاقث يف ءاوس دلبلا اذه تقحل ةئطاخ

 م يرتنك ةلمع» سفن... يق“ لمع. ةريغو. اذه لك ٠ . يلصألا مهنطو
 يف ةمهاملا ىلع لمعلا ةرورضب  يريغ سحأ امك هعم تسحأف
 « بيبحلا نطولا اذه يضامب ةمحر يعيبطلا اهارحم ىلإ هايملا ةداعإ
 املخو اديصر مهريغ نع اورصق ام نيذلا همالعأ ثارتل احاضيإو

 يف نودلخخ نبا يأر ىلع تعلطا موي يعم أدب دقو : يخيراتلا ببسلا

 يف لوقي ثيح « نايبلا يف روصقلاب مهايإ همابتاو - مبنم وهو  ةيراغملا
 : هببسو . ةبراغملا نم موقأ نفلا اذه ىلع ةقراشملاف ةلمجلابو ٠.. : ةمدقملا
 يف دجوت ةيلاككلا 3 : ةيناسللا مولعلا يف يلاك هنأ : ملعأ هللاو
 صتخا امنإو ...هانركذ اك برغملا نم انارمع رفوأ قرشملاو . نارمعلا

 بدألا مولع ةلمجج ني هوغو ةضاخ عيدلا ىلع هفانصأ نم برغملا لهأب
 مهنأ اومعزو .اعاونا اوعونو اباوبا اوددعو اباقلا هل اوعرفو « ةيرعشلا

 نيبزتب عولولا كلذ ىلع مهلمح امئإو .برعلا نال نم اهوصحأ
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 ةغالبلا ذخام مهيلع تبعصو .ذخأملا لهس عيدبلا ملع نأو :. ظافلألا

 دنع هتأرق امو . 20. اهنع اوفاجتف اهيناعم ضومغو اهراظنأ ةقدل نايبلاو

 مولعلا ةكلم امأو ٠.. : لاق ذإ ةيرظنلا مولعلا يف ةبراغلا فعض يف يرقملا
 نييورقلا قاذحل ةيانع الو ةيقرشملا دالبلا ىلع ةرصاق يهف ةيرظنلا
 مجبت نم هارن ام كلذكو . 00 .. طقف هقفلا قيقحتب الإ نييقيرفالاو

 نم لك دنع فيلأللا ةعانص يف مهاوتسم فعضب مهماهتاو ةبراغملا ىلع
 . 0 يتكبنتلاو اضيأ يرقملا

 نم رخآ لصف كلذلف ليصفتب ءالؤه ىلع درلا ضرعم يف اه ثملو
 نم جحانجلا اذه سمب ام ضعب ىلإ طقف ةراشإلا تدرا امنإو : ةساردلا

 ةيدقن بتكو ( عزملا) يدب يفو : ديحملا هحيرات ةليط يمالسإلا ملاعلا
 ىلع ةنهربلاو : 0 ماهتالا اذه نالطب ىلع ليلدتلل اهتسرد ىرخأ ةيغالبو
 عوضوم رايتخال يخيراتلا رصنعلاب اعوفدم نادبملا اذه يف ةبراغملا عاب لوط

 . حورطملا لؤاستلل باوج نم رثكا لمحت يتلا يتلاسر

 ىوس ناقباسلا نايبسلا نكي ملف كاذو اذه عمو : يملعلا ببسلا

 هضرفت يذلا يعوضوملا ببسلاب ماصتعالا ىلإ يناعفد رهاظو ينخ : نيعفاد

 انامياو : تاساردلا يف ةيميلقالا حورلا نع اديعب هلاجر ةمدخو ىلعلا ةيسدق

 اهلماكت يف ةدحوملا ةيبرعلا ةفاقثلا تانبل لكشت يتلا ةقيقحلا نع ثحبلاب
 يسيئرلا 0 وه مقاولا ف يملعلا بيسلا ناك اذهل . لايجألا ربع يموقلا

 هبقعت نأ ىئمتنو « ةرم لوأل رونلا ىري يذلا عضاوتملا لمعلا د ثعبل

 بدألاو ركفلا ثارتل  كلذل ماخلا داوملا رثكأ امو  ىررخخأ تاقيقحت

 .1265/4-1266 : ةيدقلا 1
 ,26 : ضايرلا راهزأ (2)

 . 247 2245 5 جاببألا ليلو 240-23 :  ضايرلا راهزأ (3)
 ابرق ردصيم يندلا (برغملا يف يبدألا دقنلا رداصع) نع انباتك رظنا (4)
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 . ءاطعملا نطولا اذه يف دقنلاو

 رصعلا ةقلح يه يتلاسر عوضوم نضنحت يتلا ةيخيراتلا ةقلحلا نأ كلذ

 نمو برغملاو قرشملا نم ققحمو ثحاب نم رثكأ ترغأ يتلا رهازلا ينيرملا
 الإ يندزت مل يتلا ةعتمملا فيلاثلاو ةيعماجلا تاساردلا ميدقت ىلع نيقرشتسملا

 ناك لهاجم نم هنع تفشك امل ارظن ثحبلاو بيقنتلا ةلصاومب اناميإ
 . يغالبلاو يبدألا دقنلا يف اهلمكأو اهنويع مهأ ( عزا

 برغملا يف ةغالبلاو دقنلا روطتل تنضرعت يتلا تاساردلا تناك اذإو

 لثمب « عرمملا ) نإف : نيسرادلا دي يف ةجح نوكت صوصن نم ولخت داكت
 وأ جابملا يف ءاوس اهيلع تفقو يتلا ةيغالبلاو ةيدقنلا صوصنلا مهأ
 عزت ةجضان ةمئاق ةيدقن ةيرظن هنم لعج يذلا هاجتالا وأ نومضملا :

 عم : هجابلم يف مزاح دنع الإ هب قبسي مل اعرنم يسالجسلا اهصئاصخب
 حلطصملا روطت يف اصوصخو « ةيصاخ نم رثكأب حضاولا انبحاص درفت
 . جاينملا ةينبو يدقنلا

 ىلع باوجلا ضعب هيف نوكيل ( عزنلا ) تققح يملعلا زفاحلا اذهبو

 هوجو ققحيلو ٠ يأرلا يف مهعياش نمو يرقملاو يتكبنتلاو نودلخ نبا
 ذنم ةبراغملا اصوصخو : نيثحابلا ىلع تلازامو تنميه يلا ةبغرلا كلت
 باتكل هتمدقم يف 1938 ةنس يسافلا دمحم بتك دقف « تاينيثالثلا

 ظحلا امل ناك ةذف تايصخش برغملا خيرات يف» : لوقي ( بجعملا )

 نكلو ينرغملا رطقلا اذه يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيندملا حرص ءانب يف ربكألا
 مهرابخا تيسنف مهعاضا ءامظعلا ءالؤه رابخا ديلختب ةبراغملا ماها مدع

 ءانتعالا بحي ام لوأو .. ةينفلاو ةيملعلا مهتافلخم ترئدناو مهرثام تيوطو
 ثحبلاب ليفحلا يبدألا يضاملا اذه ءايحإ وه ةيبرغملا ةضبلا يف هب

 لواط ام لك رشنو : نيمدقتملا انئارعشو انئابدأو انئالعو انباتك نع بيقنتلاو
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 خيراتلا سفن فو .29:نيلمهملا لامها مغر قبو مهئافلؤم نم نامزلا
 يتبسلا فيرشلا نع ثدحتي وهو ةمراع ةروث يف نونك هللا دبع بتك

 هنأل : ةرهشلا هذه ربتعن ال انكلو + يطانرغلا فيرشلاب رهش ..» : لوقي
 ٌدجنسو .. انرخافم نم هيلع تنأو انرثام نم سلدنألا هذه هتسمط ام زك
 اذهب ربلا نم كلذ نأ نيدقتعم هتوقو هللا لوحي الملل هراهظاو هفشك يف

 تابجاولا لوأ نم يه يتلا هتمدخو ردقلا طومغملا ظحلا سوخبملا نطولا
 حورلا نم اقالطنا . «), هتمأو وه دعسي نأ 0 هسفن / عج نم ىلع

 ل ءاوسلا ىلع يبرعلاو  يبرغملا ثحابلا يف رفوتت نا يغبني يتلا ةيملعلا
 ةمأ اننأ اوكردي ىتح ةئيدحلا انتاعادباو ميدقلا 1 1 نورخآلا فقيل
 مويلا اننأ اك : ديرفلا يسايسلاو يبدألاو يراضحلاو يملعلا اهنزو اه ناك

 اذه نأل » هتاروطتو رصعلل انتشياعمو يضاملا اذهب انساسحا ءوض يف كرحتن
 تافاقثلاو تاراضحلا لك تلمتعاو ابيف تعمجت ةقتوب هعقوم مكح دلبلا

 ادج ليلق قرشملاب ٠ هنأ دجن اذه عمو . 20  هيلإ تبتنا وأ هنم تربع يتلا
 اذهل . ©« ةّرم ةقيقح كلتو « ةيبرغملا ةفاقثلا نع ادج -ليلقلا فرعي نم

 يرايتخا ءارو فقو رخآ عفاد يأ نم ىوقأ ةيملعلا عفاودلا تناك هلك

 . ةغالبلاو دقنلا يف يتلاسرل اعوضوم عزنملا

 اذه ترتخا اذال لب ؟ تاذلاب دقنلا اذال نكل : يدقنلا ببسلا

 اهب جعت تناك يتلا تاهاجتالا نيب نم يبدألا دقتلا يف ينسلفلا هاجتالا

 ربع هتفشتكا يذلا يرطفلا يليم يف نكي باوجلا نإ ؟ ةينيرملا ةحاسلا
 بدألا نأب ينامبإ يف مث ء هلاجرو يبدألا دقنلا ةدام وحن ةيساردلا يتابح
 ةيبدألا ةساردلا ىوتسم وأ عادبالا ىوتسم ىلع ءاوس قلطنب نأ بحي

 5 : ص ابجعملا ةمدقم (5)
 .1938 :(يجح) برغملا ةلامرو 6 5 : ضيرشلا مساقلا وبأ : برغملا ريهاشم تايركذ (6)

 يرارحلا سابع .د 3/1 : يبرقملا بدألا (7)
 .30 : نص 77 ثشعغ : ةحودلا ةلحم : يلابحلا زيزع دمحم : د لاقم : برغملا فرعي ال ىرشملا (8)
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 . نفلا عم يئانلا هئاقل يف ءايشألل ينسلفلا رظنلا نم ةيدقنلاو
 0 ءاقللا هلثمت يف ةبغرلا هذه يل قمح ههاجناو هجابنمب ( عرملا)

 هثحابمب يسالجسلا هلوانت اك يدقنلا سردلا ناديم يف نانويلاو برعلا

 هعوضوم هب مدخ عاو مهفو ةردان ةيذاتسابو اجاهنمو ابولسأو اًقمع ةصارتملا

 حلطصلا ديدحت جابنم يف يبدألا دقنلا ةيرظن كلذ عومجم نم ققحو
 . يغالبلاو يدقنلا

 دجأ يلعل ( عزنملا ) ءىرقتسأ بابسألا هذبب اعوفدم تقلطنا اذكهو

 ال يذلا دقانلاو ركفملا فقوم مهنم فقو نيذلا مالعألل يملعلا هيدحت يف
 مهحيرات تاقلح ىدحإ يف نبغ نم ةبراغملا قحل اع درلا يضعب : ىراخجي
 درفتلا رصانع نع هجاهنم ملاعمو هصئاصخو هنيماضم يف اثحاب : يبهذلا

 يبدألاو يركفلا يدالب يضام نم ةيباحيالا بناوجلا ىلع نئمطأ ىتح

 هي

 يذاتسأ اهيف تبذع تاونس عبرأ نم رثكأ يعوضوم تقناع دقو

 طاشتلاو ةيويحلا المت اباش هروزأ ثنك : يسلبارطلا دحا روتكدلا روبصلا
 حورلا اذإف ةبآلا تريغت دقو ةئداحلا ةيملعلا هتعموص نم جرخأف : يبناوج
 عم هيف اهدجأ يتلا يه بألا فطعو ملاعلا ةمارصب ةجوزمملا 5-6
 الع همجاهأو امسج هيلع قفشأ ينلعجي ناك امم : قاهرالل خراصلا يدحتلا
 قرشملا يف اهدعأ يتلا لايجألا نع هللا هازج ءاطع ةدايزو اراسفتساو اثحبو
 ام : ةردان ةيملع ةيحضتو قدصو نافت لكب اهدادعا لصاويو برغملاو

 . ءازحلا ريخ نم ديرفلا هصالخاب قلي

 ةرايز برغلاو قرشلا نم نيثحابلاو نيققحلا باوبأ تقرط اك
 ىتح هتااطعو عزنملا دراوش نع اثحاب ثارتلا نويع ىلع تعلطاو : ةلسارمو
 يذلا يملعلا جبملا حورب تاوطخلا لك يف ادشرتسم « دولوملا يدل لمتكا
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 ةلوؤسملا ةيرحلا حور هضرفت امف الإ هنع تدح امو : يذاتسأ يل هددح

 لثمي يدقن صن يف بولطملا يعماجلا ثحبلا ةيعوضومو ةقبقحلا ةمارصو
 . يغالبلاو يدقنلا سردلا ايند يف ةروث
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 يوينبلا بيكرتلا ةرجش
 هميهافمو عزنملا تاحلطصمل









 لوألا ثحبلملا

 هتفاقثو هتيصخش /هنايح/فلؤملا رصع

 . يسايسلا راطألا

 . يراضحلا راطإلا

 , ىهذملا راطإلا

 . مللعتلا روصت : لوألا ليما

 . ةيرظنلا مولعلا روطت فلإلا رع
 . ةيناسنإلا مولعلا روطت

 .رعشلاو ابدألا ةضبن

 ١ ةتامص د .

 هفاقثو هتصخش ..- ب :

 وسوملا يسالجسلا
 يسالجلا يناثلا لصفلا الفيلسواف 

 يغالبلا دقانلا يمالجسلا هتفاقث/ هيصخشأإ هتامح .

 ملع عضاو/يوفللا/ يضورعلا/ يوحنلا يسااجسلا

 . تاحلطسصملا

 . بيدألا يسالجسلا
 . ةرحلا ةبصخشلا يسالجسلا

 يف يناتريلا يبرعلا لعافتلا يوح نيسرادلا نب ةكرعمل
 .ةغالبلاو دقنلا :ثملاتلا . لصنلا

 .هءاقلملا باينم»و ةباتكو ينيليملا هامتالا دئار مزاح ةغالابلاو دقنلا روع

 اذه لالخ برغملا يف ةغالدلاو دقنلا رولعتل ةماعلا ةراصلا تلألا مرصع يف

 , ببعلا

35 





 هتفاقث/ هتيصخشا/هتايح/فلؤملا رصع : لوألا ثحبللا

 فلؤملا رصع : لوألا لصفلا

 جلاعم انل مسرت ييرملا رصعلا نع انتلصو يتلا ةئيضملا ةروصلا نإ

 ميك . نماثلا يرجحلا نرقلا يف برغملا هغلب يذلا يفاقثلاو يراضحلا ىوتسملا
 افوصأ تجضنو اهملاعم تددحت يلا ةيبدألاو ةيركفلا تارايتلا نأ

 رصانع نم هتلمح ال ثيدح لك نع ةينغ رصعلا اذه يف اهعورف تعرعرتو
 كلذ هوحن تبذجو يلبرغملا فقثمللا ةيصوصخ تمسر درفتلاو ةلاصألاو ةوفلا

 رداصملا سرهف يفو .نيسرادلا ندل نم اثيدحو اميدق غلابلا ماتهالا

 فرط نم رصعلاب ريبكلا ماّتهالا اذه ىلع ميركلا ثحابلا فقي عجارملاو
 نيتساردب نورقشنب دمحم روتكدلا هصخ دقف .نيقرشتسمو ابرع نيثحابلا

 لعف كلذكو . امومع ةيلقعلاو ةيبدألاو ةيركفلا ةايحلا يف نيتيعماج
 4 مهريغو تاكرح ميهارباو يسافلا دمحم و ينونلا دمحمو لاسنفورب

 فيرشلاو ءانبلا نباو نودلخ نبا رصع ه 8 ى يف برغملا نكي ملأ
 ركفلا مالعا نم مهاهاض نمو يسالجسلاو قوزرم نباو ديشر نباو يتبسلا
 تاساردلا ىلع ميركلا ءىراقلا ةلاحإب ينتكنس كلذل ؟ دقنلاو بدألاو

 ديري نمل باتكلا نم اهناكم يفو سرهفلا يف اهتبثا ايك اهريغو اهيلإ راشملا
 ةيسايسلا رّصعلا ةلاهل زجوم ميمصت عضوب نالا ينتكنو عوضوملا يف عسوتلا
 يسالجسلا هيف شاع يذلا وجلا رهاظم ىلع فقن ىتح ةيفاقثلاو ةيراضحلاو
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 عضو مهمكح ةدم لالخ نيينيرملل مث : يسايسلا راطإلا يف 1

 نم مهراصناو نيدحوملا ةمواقم نم اوبتنا دقف . ةلودلل ةيساسالا تاموقملا
 ريبكلا يبرعلا برغملا ةقطنم يف رمألا مهل بتتسي نأ لبق . طسوتملا برغملا
 . سلدنألا عوبر يف ام دح ىلإ لاوحألا ءودهو . ايبيلو رئازحلاو سنوتب

 هانيلل ةعرفتلا يبان وخلا يبيع قيما عاطتلا مث دقف راصتخابو
 . 2" ةمالل يركفلاو يعاتجالاو يداصتقالاو يراضحلا

 دييشتلا ةلحرم برغملا لخد كلذبو : يراضحلا راطالا يف 2
 يعادبالا هبولسأ يف اديدج اينف اهجو دمتعا يذلا نارمعلاب اءدب يراضحلا
 ابنارمع مدقت نم مغرلا ىلع لبق نم ةيدحوملا ةلودلا هفرعت مل لكشب دلاخلا
 نامزلا ىدحتت هملاعم يضضعب تلازام يذلا ةوقلاو ةماخضلاب هدرفلو

 عيفرلا يمالسالا نفلا ناولأ نم اديدج انول ةينيرملا سرادملا تفرع اذكهو
  ةديرفلا اهملاعمو اهصئاصخ ال تحبصا ةينيرملا ةينفلا ةسردملا نأ ةجردل
 تايفشتسملاو تاروصقملاو تاماهحلاو روصقلاو دجاسملا نفلا اذه قحل اك

 هب تظفتحا امف وأ اهنم نامزلا لواط اهف ءاوس اهتيصوصخ لمحت تلظ يتلا
 ةزيمتملا ةروصلا انيطعي امث . ةئثيدحلا تاساردلا هتصلختساو رداصملا

 سرادملا نيب ةينفلا اهتسردم درفتو اهنارمع ةسدنه يف رصعلا ةراضحل
 ةسدنه اهبلإ فيضت يهو الاك دادزتس ةروصلا هذهو . ةيملاعلاو ةيمالسإلا

 ةسايسب تطبترا دق ةسردملا نأ انكردأ اذإف . عالقلاو روسحلاو جوربلا

 هذه نأو « كاذنا ةفورعملا ةيديلقتلا ةمظنألل ليدبك ةلودلل ةديدجلا ملعتلا
 نأ انعطتسا : ةيروطاربمألا ءاحنأ عيمج يف مبلعتلا قفارم تمع ةسايسلا

 ةداحلا ةكرعملا يف رسلا كلذكو : ينيرملا رصعلا مالعا غوبن يف رسلا كردن

 امك : نيددحملاو نيظفاحملا نيب ةيميلعتلا ةسايسلا هذه لوح تماق يتلا

 .دعب اهف كلذ حضونس

 ) )1١ترغملاب فيرعتلا : 46.
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 دخأ نكميف كلذ ريغو يركسعلاو يرادإلا اهلكيهو ةلودلا ماظن امأ
 ينرغملا ثحابلا اهرشن يتلا ةميقلا تالاقملا ةلسلس نم هنع ةربكم ةروص

 ةرادإلا : يرادإلا ماظنلا . 1 ميمصتلا اذه تحت ينونملا دمحم ريبكلا

 شيحلا : يركسعلا ماظنلا 2 ةصاخلا ةرادإلا/ةماعلا

 ماظنلا - 3 يب رملا ملعلا/عافدلاو راصحلا تالآ/لوطسألا/يربلا

 ةأشن لوح يبافلا دمحم ذاتسألل محدق لاقم يف كلذكو . (*”يداصتقالا

 (30 ةينيرملا ةلودلا

 ىلجت اماه ايفاقث اروطت ةينيرملا ةلودلا تفرع : يبهذملا راطإلا 3
 انأجرأ اذإو . ةيركفلا ابتحاس اهب جعت تناك يتلا تارايتلا هذه يف
 تارايتلا هذه دصرن نأ اننكمي هنإف . يدقنلاو يبدألا بناحلا نع ثيدحلا

 : ةيلاتلا تاهاجتالا يف

 نيدايملا يف هطاشن ينيدلا ريكفتلا فرع هيفو . يبهذملا لعافتلا ١(

 : ةيلاتلا

 . تادقتعملا يف يرعشألا بهذملا 1
 . تايهقفلا يف يكلاملا بهذملا - 2

 نسحلا يبأ مث نيدم يلأ يتقيرط بسح ةينسلا ةيفوصلا - 3
 . يلذاشلا

 عم : امبيلع درلاو ةيحيسملاو ةيدوبيلا دض تفقو يتلا تاكرحلا 4
 رييغتو ةنسلا ةماقإ لجأ نم ةيموكحلا تافارحنالا ةضراعمو عدبلا ةمواقم

 . هرارمتساو عمتجلا كسامت ىلع اظافحو مالسإلا رهوج عم اريس ركنملا

 . برغملاو سلدنألا يف يحيسملا دملا ةمواقم 5

 .64/1 .65/5 .4 64/3 64/2 : دادعألا : يململا ثحبلا ةلحم (2)

 .1938/3 : ةيبرغملا ةفاقثلل برغملا ةدبرحل قحلم (1)
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 عم ينسلفلا اهعباطب تفرع يتلا تانابدلا لوصأ ةشقاتم - 6

 : , 9 ةنراقملا ةينيدلا تاساردلا

 : يساسألا هماظنو هقرط يف رظنلا ةداعإب كلذو : ميلعتلا روطت - 4

 نكسلا نيمأت عم زارط ثدحأ ىلع سرادملا ءانبب كلذ قيقحتل طيطختلاو
 ءافكألا نيسردملا رايتخاو : محل حنمللاو تاقفنلا فرصو ةذتاسألاو ةبلطلل

 ءاقتناو تابتكملا ثادحإ عم . ةيرغم تابترب مهفيظوتو راطقألا رئاس نم
 انل صخشت نأ تعاطتسا دق ةمردملا تناك اذإو . اهل ةماهلا بتكلا
 يبرغم ملاع نع صنلا اذه لقن يف نإف ىلوألا ةديدجلا ةيميلعتلا دعاوقلا
 ةليضفب ءافخ ال ) : قوزرم نبا لوقي : ثيدح لك نع ينغي ام رصاعم

 ملعلا ظفحي الو . عومجملا اذه نم هباب يف هيلع انللد امسح هثبو ملعلا رشن

 ناعنمي هملعتو هميلعت نإف . هميلعت ىلع مهاحنو هبلط ىلع هبالط ةنوعمب الإ
 ةلورملا ”تدفكو“ : ةنونملا ٠ كلف اذان: 2( هنع) ”ةافطقيو كيسا هزه
 . رشابملا رجأ كلذ ىلع نيعمللو . ةجحلا تعطقناو ةرذعملا تعفترا
 دعبو ( .. كلذ ىلع لالدتسا ىلإ ةجاح الف . رجاتملا حبرأ نم هيف رحبتلاو
 هثيدح لصاوي رئازجلاو برغملا يف ةلودلا سرادم نم اريبك اددع يصحي نأ
 ينابملا ىلع لمتشا دق اهلكو .. ) : لوقيف سرادملا هذه ماظن نع

 + ءانبلاب لافتحالاو : ةديدعلا عئاصملاو : ةبيرغلا عئانصلاو : ةبيجعلا
 عيدبلا جيلزلاو : هعاونأ فالتخا ىلع شرفلاو ٠ صحلاو : شقنلاو

 ىلإ مضي ام عم : ةيربنلا هايملاو : شقنلا مكحملا بشخلاو : عزحملا ماخرلاو
 ينبيو هب حلصي امم عضولا احل ظفحيو اهب ميقي يتلا سابحألا نم كلذ

 . نذؤملاو : باوبلاو مقلاو ةلوعلاو : ةبلطلا ىلع تابترملا يف يرحيو
 كدشري ( اذك) كلذ نم رجؤيو : مادخلاو : دوهشلاو : رظانلاو : ماماللاو

 يف سبح ام عم سرادملا هذهو .ةسردم لك يف هيلإ جاتحي ام ردق ىلإ

 . 3]/68 : يمطلا ثحبلا ةلحمو .71/5 : ينوملا دمحمل ةيرغملا ةفاقثلا ةلحنس نم ةلصف (4)
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 ببسب رثك مرج الف . ةديفمللا تافنصملاو ةسيفنلا بتكلا قادغإ نم اهلج

 . هتانسح نازيم يف ملعتملاو ملعملا باوثو . هلهأ ددعتو ملعلا ةبلط كلذ

 برقي اه وأ ةدحاو ةسردم قرشملا يف كولملا ِس كلمل ظفحم ام ةباغو

 فو (59 ( .. اهتراع ءاضقنا ىلإ قزرلا هيلع يرجأ صخش نم مكف . ابنم
 يبأ نع اثدحتم قوزرم نبا لوقي يملعلا فيظوتلل ةذتاسألا مادقتسا
 يضر ناكف ...) : ( حيحصلا دنسملا ) هباتكب هصخ يذلا يئيرملا نسحلا
 هسفنل مهصلختسا : مهردقب مهفرعأو ملعلا لهأب سانلا ربأ هنع هلل
 ملعلا يف مدق خور هل نمي 8 ؛ هترضح يف هدالب رئاس نم مهعمجو

 2 ىرجأو ء هسلجم لهأ ضاوخ نم هلعجو هترضح ىلع همدقأ

 لإ مخ مث مالعأ هترضحب عمتجاف : ارفسو ارضح مهيفكت يتلا تايارجلا
 لمعلا اذه ىلع رمتسا مث « اهيلع هئاليتسا نيح اهزاوحأو ناسملتب ناك نم

 نيذلا مالعألا ءالؤه ضعبل هتمجرت يفو . 6 ةيقيرفا دالب هلوخد يف
 نم بناج ىلع فقن :روهشملا هسرهف يف مهتاقبط ددحو ميلإ راشأ
 ةانبل ةعطاس ةحول نودلخخ نبا 277( فيرعت ) عم نونوكي رصعلا تالاجر
 . رظبملا دقانلا فوسليفلا يسالجسلا مهنيب عرعرت نيذلا ينيرملا برغملا ةفاقث

 ةديدجلا ةيميلعتلا ةسايسلاب ينمض هبونت قوزرم نبال صنلا اذه يفو
 دسفأ امئإ ) هنأ مهرظن ينف « نيظفاحملا ندل نم داعم فقومب تببوج يتلا
 ١ باهذل كلذ ىدأ) ف ( سرادملا ناينب هبهذأو فيلاتلا ةرثك ملعلا

 سامك نامزلا ميدق نم ملعلا دالب نم يه يتلا ةيبرغلا ندملا هذبم

 . كلذ ريغ لوقي  ةفاقثلل ماعلا موهفملاب  عقاولا نأ ريغ ©80( .. اهريغو

 نم مشي ايك ةينيدلا تاساردلل فرصني انه ف دصق ناك اذإ مهللا

 0( همم ) 32-273 : حيحصلا 52

 .142--14] : قياسا ردصملا (6)
 150 : ةبابن ىتح ةبادبلا نم ثاحفصلا : فيرعتلا (7)

 246 1 جاببالا لب (م)
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 ال نم  ساف  اهيسارك ىلع ءارقالا ىطاعتي راص ىّتح) اضيأ هلوق
 حبصي ذئدنع رمألا نإف ©( ..اهريغ نع الضف الصأ ةلاسرلا فرعي
 ةماعلا رصانعلا ىلإ ةراشإلا انه انلاحمو « ةفاقثلل قيضلا موهفملاب العتم
 ْكلُمَت ةيميلعت ةفسلف راطإ يف اهميظنت نم اقالطنا رصعلا ةفاقث تانوكمل

 .فدهحلا قيقحتل تاناكمالا

 ربع مالعأ ابيف زربو مولعلا هذه تطشن : ةيرظنلا مولعلا روطت - 5
 اهنارمع ءانب يف اهيلإ ةلودلا ةجاحل ارظن : ينيرملا ينرعلا برغملا لود
 مولع تروطتف ٠ اهتفاقثو اهتراضح ةانب ةيلقعو اهعمتجمو اهداصتقاو اهشيجو

 رهظو . ةعارزلاو كلفلاو تايضايرلاو ةسدنهاو بطلاو قطنملاو ةفسلفلا
 نم اهدعب اع لدت رابخأو دلاخ ثارت نم هوفلخ ام مهغوبنب دهشب مالعأ
 لوقنملا يف ازربم ناك) يبانكملا غابصلا نباف . اهبباحصأ ةفاقث ةيصوصخ
 دافتساف ةيلقعلا مولعلا هنع ذخاو همزالو يلبالا هللا دبع ابأ ينل .. لوقعملاو

 يلبآلا امأ . ءاملغلا نم ةراتخما نسحلا يبأ بحت نم ناكو ( هيلع هبلط ةيقب

 لع عمجملا مامالا) ( ه7 757 ) يناسملتلا مهاربا نب دمحم وهف روكذملا

 ٍَز يف شكارم لخد ) دقف كلذ عبو (لوتملا نونفب هللا قلخ ملعأ : هتمامإ

 الغ فوضتلا :ق ؤ زربملا لوقنملاو لوقعملا خيش ىلع لزنو ةناهبسو ٍرشع دودخ

 هياتك دعاسي يذلا يشكارملا ءانبلا نبا هب 0 (190( .. هيلع أرقف الاحو

 . يسالجسلا هاجتا نمض دقنلا روطتل ةماعلا ةروصلا مسر ىلع ؛ ضورلا »

 ةيفسلفلا ةسردملا هذه يف ىلجتت ةديدج ةرهاظ لمح رصعلا ناك اذإو

 يف ينالكملاو عانجالاو خيراتلا مع يف نودلخ نبا اهملاعم ددح يتلا ةيبرغملا

 نباو ةغالبلاو دقنلا يف ءانبلا نباو يسالجسلاو مزاحو لوصألا ملع ةفسلف

 روذحلا ددحت نأ انل قحي الفأ : ةسايسلا ملع يف دعب ايف قرزألا

 246 جاببالا ليلا (9)
 245: جاببالا ليا 10
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 جراخ قطنملاو ةفسلفلا ةبراغملا اهف فظو يتلا ةسردملا هذهلا ةيسيئر

 كلذ يف دوعن لهف : اريبك احاجن اقيبطتو اريظنت كلذ يف اوحجنو |مهناديم
 ةفسالفلاو نانويلا دنع رداصملا ةدحو نأ مأ ؟ سلدنألاو قرشملا ن
 نا ينعت ال دشر نباو انيس نباو يبارافلا تافلؤم اهسأر ىلعو نيسنسمل
 هذه درفتلا اذه همجرتي يذلا وه سكعلا لب : ائيش اوفيضي مل ةبراغم

 اهرصانع تمحالتو قرشملا يف ( ه 8 ق ) روصعلا نع تدن يتلا ةرهاظأ

 يطعتل ةيلحملا روذجلاو ةيقرشملاو ةينانويلا ةيساسألا رداصملاو ةيسلدنألا
 رزكارم نم اهريغو نييورقلل ناك دقف . ةيفسلفلا ةيبرغملا ةمراملا صئاصخ
 جبرخت يف لاعفلا اهرود ةسالجسو ةتبسو شكارم لثم ةيفاقثلا برغملا

 ةيبرعلا ةفاقثلاو قطنملاو ةفسلفلا ىلع اداّتعا مهتاصصخت اورظن رابك نيركفم
 نيب صاخلا مههجو مهتطعأ يتلا مهتافلؤم يف كلذ لك رهظو : ةبصخلا
 فرعي موي هجولا اذه يطعتسو دشر نباو نودلخ نبا لثم ملاعلا يركفم
 ( ضور )و يسالجسلا ( عزنم )و مزاح ( جابنم ) هلمحي ام يبرعلا فقثملا
 ريظنتلاو جابملا ثيح نم ةغالبلاو دقنلا يف ديدج رظن نم ءانبلا نبا
 ٍلبآلا اذهف . برعلا نم هيئاشمو وطسرأ تايرظنل ريبكلا زواجتلاو ةلالدلاو
 ساف هنضتحت نودلخ نبا اذهو ٠ ءانبلا نبا ىلع ذملتتي ةيفسلفلا هترهش دعب

 مهلا ناك نمم ريثكلا امهريغو : يملعلا بلطلا مايأ زع يف تاونس عست
 مالعألا دوجول ناك امك ء ةمظنملا ةيبرغملا سرادملاب ملعتلاو ملعتلا يف فرشلا

 فورظلا تأيبت نأ دعب ريبك رود مهم انبالط ةدافتساو ةبراغملا ٍيئارهظ نيب

 اوددح نيذلا ينيرملا برغملا ةفاقث داور روهظو يملعلا ذحألل ةبسانملا

 . هعوضوم يف هعزتمب يسالجسلا مهتق يف ناكو اهصئاصخو اهتارايت

 ةبصخملا ةيضرألا هذه نم اقالطناو : ةيناسنإلا مولعلا روطت 6
 ىلع يسايسلا ريكفتلاو عاتجالا ملع ام يأرلا يف الالقتساو ءاطع ةدعاول

 جبنو مهكلسم كلس نمو قوزرم نباو عرز يلأ نباو نودلخ نبا دب
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 يركفلا انحيرات نم ةبصخملا ةلحرملا هذه لالخ فيلأتلاو ريكفتلا يف مهجبن
 ناك اذإو .امهريغو قطنملاو ةفسلفلا تمن امك , نييرجهلا 8 : 7 نينرقلا يف
 ءارضخلا سنوت نم اهئانبو اهنياحو هتيروطاربما مظنت يف لضفلا برغملل

 مولع نم عوبرلا هذه هب ترخز ام نإف : ةييلسلا سلدنألا لامث ىتح
 عبط يتلا ةمزاحلاو ةميكحلا ةسايسلا ىلإ هيف لضفلا دوعي مالعأ نم هتفرعو
 . ندمتملاو حجانلا ينيرملا مكحلا لظ تحن رصعلا اهب

 ةيدقنلاو ةيبدألا تاساردلا امأ :رعشلاو بدألا ةفبن 7

 بدألا روطت امأو : صاخ ثحبم ىلإ اهنع ثيدحلا ءيجرنف ةيغالبلاو
 ماجسناو اهرضحتو ةيبرغملا ةيلقعلا روطتل اعبت ةيعيبط ةروصب يتأيف رعشلاو
 . هلاجرو بدألا اهكولم بحأ يتلا ةينيرملا ةلودلا يف ةدعاقلا عم ةمقلا
 دروي ينيرملا نسحلا وبأف : نيسرادلاو ءارعشلا عم هوسرادتو رعشلا اومظنو

 قوسي نانع وبأو ٠ 2نيرسنلا ةضور يف راعشألا ضعب رمحألا نبا هل
 ةقاطو ةينف ةلاصأ نم اهدعب اع لدت انايبأ هغوبن يف نونك هللا دبع هل

 دحاولا دبع كلام ينأ ريمألاو نسحلا يبأ عم لعفي كلذكو : ىربك ةيئانغ
 ملاس يلأ نب سابعلا يبأو ٠ ينيرملا ديعس يبأ ناطلسلا يلع ينأو ينيرملا
 داقنلاو ءارعشلاو ءابدألا نم رصعلا مالعأ ىلإ ةفاضإلاب اذه : 2120 ينيرملا

 تافلؤم يف هدجن ام لعلو انه مهركذب ماقملا ىيضي نيذلا ءابدألاو :ءاغلبلاو
 ىلع لدي مهريغو رفاسملا دازو ةديرخلاو يرقملاو بيطخلا نبا نيدلا ناسل
 امم اهدعب اع لدت ةيبدا تاساردو رعشلاو بدالا يف غوبت نم ةبراغملل ام

 . اطوطخم لازي ال

 تابث يف ةينيرملا ةحاسلا اهب تجع يتلا تارايتلا ضعب يه كلت
 اهب سحأ يتلا ةيملعلاو ةيبدألاو ةيركفلاو ةيراضحلا ةيلوؤسملاب يعوو

 )١١( نيرسنلا ةضور : 26.
 )١2( يرغلا عوبلا : 64/3 19/3. 63/3 74/3.
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 يبرعلا برغملا ةقطنمل ءانبلاو مكحلا ةفد نودوقي مهو ابعشو اماكح ةبراغملا
 ىمتو لودلا نيب اهتيصوصخ اهنطعا يتلا ةلودلا تاموقم لظ يف سلدنألاو
 ركفلا رودب ناميالا نم اقالطنا دقنلاو بدألاو ملعلا داور انضح يف

 رارمتساو ةمألا ءانب يف هتاهاجتاو هروص فالتخا ىلع ملعلاو بدألاو

 . اهروطت

 نينا لاو ناتي يف. نتاع يذلا يسالكتلا نيشع وهب اذه دعو
 يف مهسب اركفف ابلاطف اذيملتف ادولوم هتراضح رهاظمب رثاتو هتفاقث نويع
 و : ةغالبلاو دقنلا عوضوم يف فلؤم جضنأو عمجأب رصعلا ةفاقث ةكرح
 روطتل ةماعلا ةروصلا دنع دعب ايف فقأل زاحيالا اذهب رصعلا نم تيفتكا
 ةيبرغم رداصم لالخ نم رصعلا اذه لالخ برغملا يف ةغالبلاو دقنلا
 دقانلا اذه ةايح نع اذاف : انثارت نويع نم دعب فشتكي مل اع منت ةجضان

 ؟ عزنملا هدلخو خيراتلا هيسن يذلا ريبكلا رظنملا

 هتفاقث/هتيصخشا/ هنايح : يناثلا لصفلا

 هتاسيح

 ةفسلفلاو ةغالبلاو دقنلاو مجارتلا بتك نم هيلع تفقو ام تعبتت

 اقالطنا ديعب نم وا بيرق نم يسالجسلل ادوجو هب نا تننظ امو قطنملاو
 عبنت لواحاس كلذل . ليلغلا ينشي ائيش تدجو اف .٠ هتفاقث رصانع نم

 ةروصلا ءاطعإ يف تلماكت ينلا ةثيدحلا تاساردلا ضعبو ةميدقلا رداصملا

 : يلب اهف يسالجسلا نع ةييبرقتلا
 ( عرمملا) دعم

 . يضاقلا نبال ( لاجحلا ةرد) بسلا 2

 . يشكارملل ( ةلكتلاو ليذلا) 3
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 ديعس لاقم : (عزملا هباتكو يبسالجلا دمحم وبأ) 5
 (13) بارعأ

 دمحمل (نييساطولاو نيينيرملا دهع ىلع ةيبرغملا ةيلقعلا ةابحلا) 6
 . نورقشنب

 هيلع تفقو طوطخم وأ عوبطم باتك دجوي داكي الف اذه ادع ابو
 بتكلا هذه ىتحو . هذيمالتو هخويشل وأ هباتكل وأ ىسالجسلل راشأ

 اهلع اهءارقتسا لواحتسف كلذ عمو ء لاب اذ ائيش انيطعت ال ةروكذملا
 ردصم رخاو لوا عرمملاب ادبنلو : يسالجسلا ةايح ةروص مسر ىلع .اندعاست

 باتكلا يتخسن يف يسالجسلاف هفلؤم نع ءوض مهأ نآلا دحل انل مدقي
 : وه

 . يسالجسلا يراصنألا زيزعلا دبع نب دمحم نب مساقلا دمحم وبأ
 نبا دنع اضرع ءاج امه اهديؤيو (أ) نم ةفاضإ ةريخألا ةبسنلاو

 يبيجتلا رفعج يبأ نب ديعس نابع يأ نويل نبال مجرتي وهو ؟'*' يضاقلا
 . ( يسالجسلل عيدبلا ملع صخلم ) هبتك نم نأ ركذ ثيح ( ه0

 ناك نم الإ اهب تعني ال تافص فلؤملا ممال ( عزنملا ) ناونع فيضي اك
 دحوألا ملاعلا لمكالا ذاتسالا خيشلا : وهف . هرصع يف ةريبك ةلزنم اذ

 توعنلا هذهو .. دمحم وبأ لفحألا نقتملا ننفملا ردصلا ةودقلا لضفألا

 فاالتخا عم اهيلع نيتخسنلا قافتا نإف - خاسنلا عضو نم تناك نإو -

 كلذكو «نآلا دحل ناتدوجوملا ناتخسنلا اهنع تلقن ىتلا ةيلصألا ةخنلا

 يف لايجألا يأرل ةباجتسا دعي (ه 990/802 ) اهبنيب ينمزلا قرافلا
 يف مالعألاب هتحاس تمحدزا ارصع ناك هرصع نأو اصوصخ : يسالجسلا

 53 0 ره 19620496 267 : هم !960/10 : حلا ةرعد (13)

 . 3269/2 : لاجحلا ةرد )١4(
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 . سفانتو ةدجو قمع يف هتفاقث تارايت تعونتو : نف لك

 يف نالكورب مهو امك مساقلا وبأ ال دمحم وبأ وه نذا فلؤملاف
 . يسالجسلا يراصنألا زيزعلا دبع نب دمحم نب مساقلا 257 هقحلم

 اذكو : هتافوو هداليلل ةبسنلاب هنايح نع ءيش يأ نآلا لهجم انك اذإو

 ةرابعلا هذه يف هدجن فلؤملا رصع ديدحت نإف : هذيمالتو هخويشل ةبسنلاب
 رصع نع ائيش فرعنل انك ام امنودب يتلاو (أ) ةخسن اهب درفنت يتلا ةماهلا
 لاق ) : ةرقفلا هذه حوضوب أرقن ةخسنلا ةبامن ينف : ريبكلا دقانلا اذه
 نم غرفو عضولا اذه لمك  هنع هللا يضر  هفلؤم دمحم وبا مامالا

 ( ةثاعبسو عبرأ ةنس رفصل نيرشعلاو يداحلا يف هللا دمحب هفيلأتو هئالمإ

 ثيح يشكارملا دنع فلؤملل ةراشإ نم درو ام دح ىلإ هديؤي خيرات وهو
 نب دمحم نب مماقلا دمحم وبا : وهو ءيش لك نم ادرحم كانه هممسا ءاج

 يف بجع الو : يسالجسلا لدب "© يسلدنألا يراصنألا زيزعلا دبع
 هذه ىلإ اوبسني نأ نومجرتملا اندوع دقف يبسلدنألاب يسالجسلا ضيوعت

 تدرج كلذبو : ابنم سيل ام  نونك هللا دبع اهتعني اك ( سلدنالا
 كلملا دبع نب دمحم يضاقلا ةافو تناك اذإف . هتالاجر ريخ نم برغملا
 هذه يف ايح ادوجوم نوكي يبمالجسلا نإف ه 703 ةنس يف يشكارملا

 امثو ٠ ةحيحص نوكت ةنسب كلذ دعب عزنملا فيلأت نم ةيابنلا نأو . ةنسلا
 : يلي ام جتنتسن قبس

 . ةيسلدنألا وأ ةيبرغملا طاسوألا يف ءاوس ةيملعلا فلؤملا ةرهش 1
 كلذ ٠ يبيجتلا نويل نبا ريبكلا ةيرملا ملاع هياتك صيخلتب منها دقل ىتح
 ةيصخشل ةديدج ةفاضإ ناكل الإو .انلصي مل يذلا صيخلتلا

 . يسالجسلا

 .16/2 : قحلملا (15)
 . 269/4  للكلاو نيذلا (16)
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 نآلا ىتح انيديأب اه لك يهو ه 704 ةنس ايح فلؤملا دوجو - 2
 ادرحم يسالجسلا مسال ةراشإلا نا ابك : هباتك نعو فلؤملا نع خيرات نم

 مجرتي ائيح يشكارملا دنع ةمجرتلا ةطخ قفو ريسي ةافولا خيرات نم

 . ءايحألا هيرصاعمل

 ناك هنأ ىلع لدي امم عزنملا فيلأت لبق يسالجسلا تيص عويذ 3

 اذه مغر سلدنألاب وأ برغملاب ءاوس هرصع يف يعاتجاو يملع نزو اذ
 اهمهأ لعلو . نآلا اهليصافت لهجن بابسأل هباتكلو همسال ىخيراتلا راكنالا
 اماكح سانلا لابقإو : ةيركفلا ةحاسلا ىلع ةيهقفلا تبان: ةرطيش
 تافلؤملا يفو تاساردلا هذه يف فرصلا يبرعلا هاجتالا ىلع اروهمجو

 نع روهمجلا داعتباو . ىرتس اك طخلا سفن يف ريست يتلا ةيغالبلاو ةيدقنلا
 هفرعت مل لكشب يغالبلاو يدقنلا سردلا عبطي أدب يذلا يلقعلا نوللا
 رينشا امم رثكا هتروصقمب مزاح رهتشا دقل ىتح « ةقباسلا روصعلا
 نبا رهتشا اى ء ةيطسرألا تايرظنلا ىحنم هيف احن هنأل ( .. هجابنم ) ب
 يدقنلا هباتكب ربتشا امم رثكأ كلفلاو فوصتلاو باسحلا يف هتافلؤمب ءانبلا

 يدقنلا سردلا ليلحت يف ةفسلفلاو قطنملا قيرط هيف هكولسل ( ضورلا )

 ريتشي راف راع ايف دس عرللا يق تناوب مل. يدل .يتايجتملا لعق اخ ايل

 هليثم لق يذلا يدقنلا صنلا اذه نم لايجألا مرحو ء خيراتلا هملظف هب

 . تاساردلا ن

 لك اهب ماق يتلا ةيئارقتسالا تالواحملا ىلإ رداصملا هذه نم انلقتنا اذإف

 نأ لواحي مل لوألا نأ دجن اننإف نورقشنب دمحمو بارعأ ديعسو نالكورب نم
 لو اهيلإ اريشم نيلرب ةخسنب ىتكا لب هتداع ىلع ازجوم افيرعت ولو انل مدقي
 أطخلا قّقحيل ةطوطخما نم ىلوألا ةحفصلا بلت ءانع ىتح هسفن فلكي
 وقت . مساقلا دمحم يبأ لدب مساقلا يبأب فلؤملا ينكي وهو هيف عقو يذلا
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 دئارلا هلاقم يف بارعأ ديعس : ناميركلا ناثحابلا هب ءاج امف رظنن نأ نذا

 رمل :ةقاقث“ نع هيعورطأ' نانو رتدكو  قاشلا

 ديعس هب ءاج ام ىلإ اديدج فضي ملف نورقشنب دمحم روتكدلا امأ
 دّقف بارعأ ديعس ذاتسألا امأو . هباتك جهنم عم اريس هنع رصق لب بارعأ

 ) : لاق ثيح يسالجسلا ةمجرتل ةروص ءيشني نا هلاقم يف لواح

 : ةيخيرات تارثف يف برغملا ىلع تدرو يتلا ةيراصنألا تالئاعلا نم دمحم
 ىلع ابوتكم دجويو : ةيسلدنألاو ةيبرغملا طاسوألا يف ةرثكب ةرشتنم يهو

 : ينخ طم راسيلا ىلإ ةيواز يف أ ةطوطخملا نم ىلوألا ةقرولا رهظ
 لاجحلا ةرد يف اضرع ءاج امم ودبيو .رادلا يسالجسلا راجنلا يراصنألا

 ةسالجسب أشنو دلو دمحم ابأ نأ اهعم يسونتو تيسونت ةيلصألا ةبسنلا نأ

 نمو : كانهو « اهب سيردتلل سلجو « اهئالع نع ذخألل ساف ىلإ لحرو
 نم غرفو ( عيدبلا عزنملا ) هباتك هذيمالت ىلع لمأ نييورقلا يسارك دحأ
 دمحم نب ميهاربإ هل ذملت نمثو . ةثاعبسو عبرأ ماع رفص رخاوأ هئالمإ

 قلعتي ام انققح طقف تاضارتفا هذهو ..22706 .. ريزولاب ريهشلا يناسغلا

 م ا ل
 ساف ىلإ هتلحرو هتأشنو هداليم نأ امك . يمالجسلا ذيمالت دحأل لصأ

 يأ ىلإ دنتسي الو ةيفارغجلا ةطيرخلا هضرفت ءارقتسا دعي اهب عزتملا هفيلأتو
 اسيردتو ةسارد ةسالجس يف هلك كلذ نوكي ال ملو : يملع ساسأ

 شكارم يف وأ  برغملاب ميلعتلاو ملعلا زكارم مهأ نم تناك دقو « افيلأتو

 ذاتسألا لاقم نإف كلذ عمو : ءاملعلا لاحر طحمو ءانبلا نبا نطوم
 تدفتسا دقو ؛ هعزنمو ىسالجسلا ىلع انعلطأ نم لوأ قحب دعي بارعأ

 ةفلتخم تامولعم نم ميركلا ثحابلا هب يندمأ ام ىلإ ةفاضإلاب ريثكلا هنم

 . ءازجلا ريبخ يقالعخألاو ٠ يملعلا همرك نع هللا هازج
 . قباسلا هلاقم (17)

49 



 دصر نع نيتريبك نيتقبثو نادعي نورقشنب دمحم ذاتسألا يباتك نأ ايك
 ليجستل ةعساو حسم ةيلمع يف اهصلختسا يتلا ةينيرملا ةيفاقثلا ةلاحل

 . ةبصخخلا اهتارابتو اهتاهاجتا عبتتو ةينيرملا ةفاقثلا ةكرح تارشؤ

 نم هرصعو مامإلا اذه ىلع رونلا نم صيصبلا وه هاندروأ ام قبب اذه
 هتمجرت حلاعم عبتت ةلواحمو . ايراضحو ايفاقثو ايحيرات رصعلا ريوصت ثيح

 مجرت ردصم مهأ  نآلا  ريتعي عرنملا نإف ىرن اكو .اهتروص ديدحنو
 نم قبس اهف اهيلع انفقو يلا ةيليمكتلا تاراشإلا ىلإ ةفاضإلاب هبحاصل
 . يملعلا اهنزو اط تاساردو رداصم

 ينأ هخيشب قلعتت عزنملا يف تدرو اهدنع فوقولا نسمي ةراشإ كانهو
 رصعلا خويش نم ةينكلا هذه لمح نم لك تعبتت دقف . ""'هللا دبع
 . اهيلإ نكمطن ةجيتن يا نود يبرعلا برغملا لودو سلدنالاب

 يسالجسلا ةايح نع يثحبل اعجرم اهدحو ةقباسلا رداصملا نكت من
 : ىودج نود هجراخو برغملا نم امالعا تلسارو تلصتا لب . هباتكو
 ةروصلاب الإ ةطوطخمو ةعوبطم ناظملا عم ةبعتملا ةلوجلا هذه نم جرخأ ملو

 ملاعم مسر همهلتسأ ( عزتملا ) ىلإ دوعأ نأ يلع ناكو . اقباس اهتددح يتلا
 كلذ نم تدرأ ام يل ناكف . هتفاقث رصانع ديدحتو يسالجسلا ةيصخش
 : ةيلاتلا ةروصلا ديدحت يف

 هتفاقثو هتيصخش 0

 هتيصخش انل تددح يتلا رصانعلا راطإ يف يمالجسلا عضو عيطتسن

 : يلاتلا ططخحلا يف هتفاقثو

 ف كا( + ءرملا )١8(
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 .- عرتملا علاطن نحنو  انئجافي ام لوأو : يعوسوملا يسالجسلا
 . يوحن . يوغل .دقان يغالب . فوسليف :وهف فلؤملا ةفاقث ةيلومش

 ةيركفلا ةغبصلا تاذ ةينيدلا اياضقلا يف كراشم . بيدأ . ىضورع

 ةبمع الثمن لثمتم . ةيبرعلا ةغللا مولع ىلع عالطالا عساو معلا

 لماكتم .٠ ةياورلاو ةياردلا يوق . ةيمالسإلا ةفسلفلاو ةينيليهلا ةفاقثلل

 نم هحرطي امو . اللحمو اشقانم ءاراو صوصن نم دروي ام لك يف نيوكتلا
 قمع يف كلذ لك لوانتي ايحاص ةناكم وأ اهردصم ناك اهم اياضق

 يف ةيعوضوملاو . ةئداحلا ةيملعلا ةشقانملا يف ىلجتت ةبذاتسأبو : يركف
 ددح يبالجسلا نأ عزنملل انتسارد دنع ىَرن فوسو ..ماكحألا رادصإ
 تافاقثلا لك ىلع قيمعلا عالطالا هلوانتم يف ضرتفب هعوضومل اجابنم هسفنل

 يبرعلا بدألاو ركفلا نويع نم ةلئاه ةبتكم كلذل بطقتساو . ةقباسلا
 نم فقب نأ عاطتسا امنإو . باتك وأ بتاك ابنم هدبعتسي ملف : ينانويلاو
 رداصملاو . هئمي يف مهعم لماعت نيذلا مالعألاو اهشقان يتلا اياضقلا لك
 . اهتيلومشو اهعونت يف هتفاقثو هسفن نم نكمتملا فقوم : اهدمتعا ىتلا

 لالخ نم ةفاقثلا كلت بيذي نأ عاطتساو . هماكحأو هئارآ يف لقتسملاو

 نع ةروص كلذ لك نم انيطعيف هتيصخش يف اهمالعأو ةبتكملا كلت
 ةلاصأ اهب لثم ةدئار ةيجبنمو : ةردان ةيعوسوم يف ةلماكتملا ةيصخشلا
 .رصعلا اذه يف فيلأتلا

 هتفاقث نم ىرخألا بناوجلا ىلإ انلقتنا اذإف : فوسليفلا يسالجسلا

 هتفاقث نم نكمتم يقطنم فوسليفك هتيصخش قالطإلا ىلع اهمجأ ناك
 هجاهنم يف وأ هبولسأ يف ءاوس هلك عرتملا همعدي بناحلا اذهو : اهل لثمتمو
 وأ « قيبطتلا دنع اهتشقانم لبق ةيرظنلا مهافملاو تاحلطصملا ىلع دمنعملا

 نف « ةيمالسالا ةفسلفلاو ينانويلا ركفلا نويع نم ةراتحملا ةبتكملا كلت يف

 ىلإ يسيدورفألا ردنكسألا لئاسر ىلإ وطسرأل قطنملاو رعشلاو ةباطخلا
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 ىلإ ينانويلا ركفلا مالعأو نيئاشملا ءارآ نمو .. انيس نباو يبارافلا تافلؤم

 نأ عاطتسا قطنملاو ةفسلفلا هذهف .. مهمالعأو نيملسملا ةفسالفلا ءارآ

 تااليلحتو ةمراص ةيقطنم تاسايقو تاحطصم لالخ نم هعوضوم لوانتي

 يملع جاهنمو ةيبدأ ةحسم عم : نيصتخلا دنع دجت ام رارغ ىلع ةيفسلف
 ء هلحاره لك يف هنع داح امو هباتكل هعضو يذلا ديجلا ممصتلل عضخب

 ةيغالبلاو ةيدقنلا ةفاقثلاب يجبنم داحتاو يوضع ماجسنا يف كلذ لك

 مسق ةيلاع اسانجأ اهفصوب تايلكلا نم قلطنب يكذ طبطخت يفو : ةيبرعلا
 تاهسقت ٠ يملع رذح قو : ايلزانت انع عرفنت . هعزنم ثحايم اهبلإ
 ةغالبلاو دقنلا نيب ةنراقملا ماظنو تايلكلا كلتل يعيبطلا عيزوتلا اهيطعي

 فظو نأ دعب ينانويلا ركفلا يف اهعم مجسنيو اهلئامب امو برَعلا دنع
 نم هدنع متي كلذ لكو . ةيغالبلاو ةيدقنلا هاياضق يف هتفلفو هقطنم

 يبدألا ثارثلا نم قيبطتلا مث : ةيضقلل يرظنلا ديدحتلا : نيروحم لالخ
 . يبرعلا

 هاياضق اللختم هلك عزنملا وزغي يذلا يطنملاو ٍقسلفلا رصنعلا اذهو

 نم ةيسالجسلا ةسردملا روذج عبتت ىلع ثحابلا عجشي ةيبدألاو ةيدقنلا
 نباو مزاح عم تافلطنملا يف قالتت يلا ةسردملا كلت ء دعب نمو لبق

 نم لعجتو ٠ يناتس يتلا صئاصخلا يف انبحاص دنع درفنتو «٠ ءانبلا
 ةيدقنلا انتضبن يف هيلإ انجوحأ ام صاخخ هاجتا بحاص يبسالجسلا
 ىرت الثم نورقب هدعب ءاج نميف اهتامصي تكرت دقو اصوصخ . ةرصاعملا
 ام عامسب ماهفألا ةرانإ ) باتك بحاص يسالجسلا كرابم نب دمحأ دنع

 لقني يذلا ءانبلا نبال « عيرملا ضورلا ٠ ىّتح لب 290( ماعلا ةلالد يف ليق

 هتاحلطصم نم ريثك يف هرياسيو ةيفرح نوكت داكت تالوقن عزتملا نم
 . هدهاوشو هتاليلحتو

 .1092 ك : مقر ( طم ) ةماعلا ةنارخلا (19)
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 يف ينسلفلا بناجلا نم نآلا لقتنتلو : يغالبلا دقانلا : يسالجسلا

 نيذلا ةغالبلاو دقنلا مالعأ نم ريبك مّلع مامأ انسفنأ دجنل يسالجسلا ةفاقث

 نع هب درفنا يذلا ميلسلا يملعلا هجبمب زاتما اصاخ اقيرط مهسفنأل اوطخ
 ل تيار امك قتنا دقف . ديدجتلاو قلخلا رصانع نم لمح امب نيسرادلا

 ثارتلا نمو ينانويلا ركفلا نم ةيبدألاو ةيقطنملاو ةيفسلفلاو ةيدقنلا هتبتكم
 نيتفاقثلا نيب لماكتم يعوضوم جابمل هعزنم ثحابم عضخأ مث : يبرعلا
 ميسقتلا ةيقطاملاو ليلختلا ةيفسلفلا ميهافملاو تاحلطصملا نم ةعومجم لخاد

 يدقنلا سردلا جرخأف ء« قيبطتلاو ريظنتلا ةيدقنلاو حورلا ةيغالبلاو

 راطإ يف هعضو ىلإ حلطصملا رقفو ليلحتلاو ديدحتلا ىضوف نم يغالبلاو
 دنع ىّتح برعلا داقنلا دنع اندهع امم رثكأ ةيرظنلا ( ةعانصلا )و ( ملعلا )
 تالوج هعم هل تناكو وطسرأ ىلع قوفت لب « ةينيليملا حورلاب نيذخآلا
 فيك روبصلا سرادلا ىري فوسو . ىراجي ال يذلا رظنملا اهيف ناك

 ةمدخ يف قوذلاو لقعلا نواعتب فيكو ةيتانويلاو ةيبرعلا ناتفاقثلا لماكتت
 يدقتلا رظنملا اذه دنع ةيبدألاو ةيغالبلاو ةيدقنلا تاساردلاو ةغللاو بدألا

 .ريبكلا

 : تاخلطصملا ملع عضاو/يضورعلا/يوحنلا/يوغللا : يسالجسلا
 : هباسح ىلع سيلو صصختلا ةيفرح نع هعفرتو يفاقثلا لماكتلل اديكأتو

 « لاحلا هيضتقي ام قفو يوغللا هبتاج يف ثارتلا عم يسالجسلا لماعت دقف

 ريسفتلا ةيفافج نع دعتبي : الثم : دهاوشلل يبدألا لبلحتلا يف هدجن ذإ
 ةدحول امارتحا قايسلا يف ةملكلا ىّنعم جاردإ ىلإ هزواجتيو يوغللا

 لاقتناك ةملكلل يروهمجلا ىّعملا نع هثحي يف هنكلو : عوضوملاو بولسألا
 مجاعملا يف ايوغل ةملكلا لصأ نع بيقنتلا ىلإ دوعي ةيعانصلا ةلالدلل

 تاقلح نم ةقلحك زيكرتو راصتخاب ةملكلا دنع فقيف « ةغللا تاهمأو
 ةليسو نذا هدنع ةغللاف ٠ حلطصملا سيياقم لوبقل ةأيهم حبصت ىتح اهومن
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 تاناكمإ ةغلل ىطعأو مظنلا ةيرظن ءانب يف عدبأ هنكلو ةياغ تسيلو
 . ةلئاه

 ةيعاولا هتاشقانمل ادادعتسا هتدام نم نكمت يف وحنلا عم لماعت امك

 هليلعتو هليلحت يف كلذ ىلجتي . ل ضرعت ينلا ةاحنلا ءارآل ةقيمعلاو

 هضرفي يذلا ىّتعملاو بارعالا نيب اهعضو يف ةيوحنلا تالاكشالل
 هيلإ هقاس اديدج رخآ ايأر ىأر وأ مهفلاخ وأ ةاحنلا قفاو ءاوس : قايسلا
 نيب حوضوب هتيصخش رهظت ةظحلا لك ينف . يعانصلا ينسلفلا هريظنت

 نمو شفخألاو هيولاخ نباو يسرافلاو ينج نباو هيوبيسك مالعألا
 ام ردقب دارطتسالاو ليوطتلاو وشحلاو زاغلألا عم قاسني ال : مهاهاض

 .. يدقنلا هعوضوم مدخم اه كلذ م راتحم

 اك : هملع نم انكمتم هسفن نم اقئاو يبمالجسلا ودبي ضورعلا يفو
 وأ : الثم : ©9نزولاو رعشلا ةيضق شقاني امدنع ةلقتسملا هتيصخش ودبت

 ىلإ نييضورعلا ماهوأ اهيف دريف ةيرعشلا روحبلا ضعبل .ضرعتي
 : (20) باوصلا

 هثحابم م لكب هلك عزملا نإف تاحلطصملا مع عضاو يسالجسلا امأ

 : انئأ ةجردل «  ملعأ ايف قحلي ملو هب قبسي مل جابمب هدارفناب دهشي

 8 ”تاحلطصملا عضو يي نييوغللا ثدحأ عم ةدجحو اهم فقي هناب لوقلا

 روهمجلا ىلإ ةغللا نم ةملكلا ومت عم ومنت هتيجبلم تناك فيك ىرن فوسو
 . يملعلا هموهفمو هتلالد هل احلطصم رقتست نأ لبق

 ةيلقع تاذ ةيصخش يبسالجسلا نأ عمو : بيدألا : يمالجسلا
 يف افسلفتم ابيدأ نوكي نأ نم هعنمب مل كلذ نإف ةحضاو ةيقطنمو ةيفسلف

 406 خرنملا 22320(

 5 4 ع مدلل 01
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 هقوس يف وأ . ةيبدألاو ةيرظنلا هتاليلحت يف كلذ ناك ءاوس دحاو ن'

 قايسلاب دهاشلا طبري يبف قوذ نعو ديج رايتخا نع منت دهاوشل

 وهو . يبدألا ليلحتلا يف بيدأ يرظنلا ليلحتلا يف ركفم وهف . يرظنلا
 هتازيم ضعب كيلإو . قيبطتلاو رظنلا نيب يدقنلا هجهنم يف كلذو اذه
 7 بيدأك

 رهظي دعب امف لوقلا هيف لصفنس يذلا  يبدألا ليلحتلا 1

 لاوقأو رعشلاو ثيدحلاو نآرقلا نم دهاوشلاو روصلا ضعبل هتسارد يف
 هعزنم تاحلطصمل اقيبطت اهقوسي ناك ةروص يهو : ءاغلبلاو ءابدألا

 يف ةفورعملا تاحلطصملا ضعبب ةيلاجلا مقلا زاربإ ىلع انيعتسم هميهافمو
 . حورلاو : سفنلا : لثم برعلا نم امهداقنو (رعشلا )و ( ةباطخلا )

 كلذ ريغو .. يركفلا ريغ لاعفنالاو : لاعفنالاو : لايخلاو . ةروصلاو
 ليلحتلا نيب ةقالعلا نع ثحبلا يف هدنع اهلاعتسا لخدي يتلا تالكلا نم

 بدألا تزيم ةعيدب ةيبدأ روصب هتسارد يف انعتمأ يذلا قيبطتلاو يرظنلا

 لكشب ةيبرعلا ةغللا بادآ اهب رخزت روص يهو . قطنملو ةفسلفلا نع
 ةيرظنلا تايدحتلاو ةيلقعلا تاديدحتلا لبقت ىلع ةرداق ةغل فقت اهلعجب

 مزاحو يفاجرحلاك مالعألا ضعب هاجتا يف برعلا اهلثمت يتلا ةينانويلا

 امثارت يف ةيبرعلا ةغللا نم لعجي لداعمب ابنم اوجرخخو ءانبلا نباو يسالجسلاو

 ىَرِي اكوطسرأ تالوقم ىلع انايحأ ةقوفتم ةليسو يدقنلاو يبدألاو يركفلا
 . كلذ يسالجسلاو مزاح

 . ةساردو ارثنو ارعش يبرعلا بدألا روصع عم عساولا هشياعت 2

 لقعلا نيب ماجسناو قايسلا عم بسانت يف هيف ام ريخ ثارتلا نم ىتتنب
 انايحا اوقفتي نأ برعلا داقنلا اندوع دقو . رظنلل دهاشلا قوس يف قوذلاو

 ىرخأ دهاوش دارباب درفني يسالجسلا نكلو رثنلاو رعشلا نم ةلثمأ ىلع ةريثك
 اهراتخخا يتلا كلت امس اللو ةيرظنلا هتاديدحتل ةبسانم اهاري كلت ةفاضالاب
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 . هتاريظنت نع تدن ىرخأ دهاوش ضفر انيب سلدنألاو برغملا نم

 داقنلا نم نيسرادلاو ءارعشلاو ءابدألاب مغلابلا ماتهالا ل 3
 مهفلا يف وأ : روصلل ةيكاذلا تارايتخالا يف كلذ ناك ءاوس ةفسالفلاو

 ناك ارك . ةيركفلاو ةينفلا اهتلالدو روصلا كلت رارسأ نم ينخ امل قيمعلا
 هل. ضرعت ةيلاكشا حيضوتل ةعونتملا تارظانملاو تاسلجلا دارياب انايحأ منع

 .. اماه ايدقن انوناق اهم حجتنتسيو

 : امشقانمو اهليلحتو ةيفسلفلاو ةيدقنلا ءارآلا دارياب هفغش 4
 ينج نباو ةمادق نيب هدنع قرف ال : اهم احلاص هاري يذلا فقوملا هذامتاو

 ..وطسرأو يبارافلاو قيشر نباو

 ةيصخش نم بناوحلا هذه محن نأ يتب : ةرحخلا ةيصخشلا : يسالجسلا

 ءابدأو اماكح نيرخآلا نم هفقومو هتيسفن نع ثيدحلاب يمالجملا

 ةمدقملا ذنف ٠ هسفن عزملا ثحابم نم كلذ ءارقتسا عيطتسنو . نيركفمو

 ال : يأرلاب لالقتسالاو قوفتلاب ساسحإلا ىلع فقن هيف رطس رخآ ىتح
 هيأر يف دجو اذإ ةيملعلا هترهش وأ صخشلا ةناكم كلذ يف يسالجسلا مهي

 . حيحصلا رظنلاو باوصلا اهيف وه يري يتلا ةيملعلا ةيعوضوملا فلاخي ام

 مل وهف ع ايان اةيعتمما نحب للاعتلاو حر جاجا لغ ملط ةمدقلا وف

 ملعلل همهدق امثاو : نيفلؤملا ضعب ةنسل اعبت ريزو وأ ريمأل كد

 يتلا ةصاخلا هتيواز نم يغالبلاو يدقنلا سردلا ةمدخ هفده بدألاو

 ةيعبت ىندأب روعش نود هعوضوم لخدف « اهغولب نع داقنلا زجع اهيف ىأر

 هجبنم يف ءاوس هلك هعزنم ىلع تنميه يتلا ةيملعلا ةنامألاو هتيصخش ريغل

 . يغالبلاو يدقنلا نومضملا يف وأ يبدألاو يسلفلا هبولسأ .وأ

 قوفتلاب ساسحإ ىلإ ةعجار ةيملعلاو ةيسفنلا تافصلا هذه نوكت لهف
 ةئيدملا نع انئدحي خيراتلا نإ ؟ ةسالجس يضامل قيرع ثاريم هاجت
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 برغملاب ةيراضحلاو ةيركفلا زكارملا مهأ نم تناك اهنأب  لالطألا
 يذلا يجيتارتسالا اهزكرم تدقف نيح ىتح يهو : ةليوط دوهع لالخ

 + نيينيرملاو نيدحوملا نيب نحاطتلل اناديم  تاونس ربع  اهنم لعج

 ءاوس .. ةتبسو شكارمو ساف نع ةرهش لقي ال اريبك ايملع اكرم تلظ
 + ةينيدلاو ةيبدآلاو ةيملعلا تارظانملاو تاسلجلا ةرثك يف وأ ءاملعلا ةبسن يف
 : رصعلا نم اهنناكم الول ثدحيل نكي مل اهيلع ينيرملا يدحوملا سفانتلاو
 خياشم رثكأ برغملاب ) ري ملف عبارلا يرجحلا نرقلا يف لقوح نبا اهلخد دقل

 رئاسو + ةيماس ممهو سوفن ةعس ىلإ : مهنم ملعلل ةجزاممو تمس نسح يف
 اهعقوم ىلإ ةفاضإلاب ( .. لاحلا ةعسو راسيلا يف مهنوُد برغملا بابرأ
 ىلإ رجاتم ..) اهلهأل ناك موي اصوصخ ايقيرفا بلقو برغملا نيب يراجتلا
 بمهذلاب نوعجريو . عدولاو ساحنلاو حلملاب اهيلإ نوجرحي نادوسلا دالب

 لك هنم نلمعي نهف ء فوصلا لزغ يف عانص دي ) اهئاسنل ناك مويو (ربتلا
 .. 62 نامثألا ىلغأب عابتو (رصمب يذلا قوفت رزألا نم بيجع نسح

 نم اهخض ائاريم اهئانبأ سوفن يف تكرت دق هذه اهتناكمب ةسالجس نإ
 ةيفارغحلا ةوضحلاو ةيراضحلاو ةيملعلا ةرهشلا هذه هيكرت قوفتلاب ساسحإلا
 حور عم « داحلا يمايسلا عارصلاو يراجتلا ءاقلل اناكم اهنم تلعج يفلا

 يذلا وه ساّسحإلا اذهو « اهبيركفم ةايح يف اهانسمل ةليبن سفنو ةمهش
 ةفاقثلا كلت هعمو « عزنملا وزغت يتلا ةلقتسملا ةيملعلا حورلا هذه انل رسفي
 ةجلاعم عاطتسا اهب هنأل : ينيع يف يسالجسلا نأش نم تعفر يتلا ةنيتمل

 رفوتت ال يتلا حورلاو ةيلومشلا كلتبو « ديرفلا يملعلا جابملا اذهب هعوضوم
 . يسالجسلا لثم ثحابل الإ

  اهزاجيا ىلع  ةعتمملا ةلحرلا هذه اندقان عم انعطق دقو ٠ نآلاو

 .2 جا 1 برطلا سينألا : نم 17 : صا شماه رظناو 265 وا 22: كلأملاو كلاسملا (22)
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 ددالببو هب فرعي نأ رادقألا تءاشو خيراتلا هملظ ملع مامأ انسفنأ دج

 . نايسنلا نم نورق 7 دعب عرنملا اذه برغملا

 فلؤملا رصع يف ةغالبلاو دقنلا روطت : ثلاثلا لصفلا

 نع ثيدحلاب لصفلا اذه يف ينتكن

 يلرعلا لعافتلا ةعيبط لوح نيسرادلا نيب تماق يتلا ةكرعملا 1

 . يغالبلاو يدقنلا سردلا يف ينانويلا
 رصاعم رثأ يف ينيليهلا هاجتالا لغلغت نع ةيبيرقت ةروص ءاطعإ 2

 . بابلا اذه حتف يذلا ينجاطرقلا مزاحخل ( ءاغلبلا جابنم ) وه يمالجسلل
 اباتك كلذل نيدرفم ةماع ةفصب ةروصلا هذه ىلإ ةراشإلا 3

 .(برغملا يف يبدألا دقنلا رداصم) لوح ابيرق ردصيس ازكرم
 دقنلا يف ينانويلا يبرعلا لعافتلا لوح نيسرادلا ةكرعهم 1

 يبرعلا بدألا روطتل سرادلا اهصلختسي ةيمتح ةجيتن كانه : ةغالبلاو
 نمض روطتلا اذه اهعطق يتلا لحارملا يف لجتن يسالجسلا رصع لبق هدقنو

 يف ةلغلغتم عبارلا يرجهلا نرقلا يف ابتق تغلب يتلاو اهفرع يتلا تارايتلا

 ةلحرم ةيبرعلا ةفاقثلا تلخد نأ دعب ٠ ةتوافتم نسجت ا نورقلا

 كلذل ةيملاعلا تافاقثلا دفاورب ةجزتمم ةيلومشلاو قمعلاو جضنلا نم ةديدج

 ةسرادملاو ةمجرتلاب برعلا همدخ يذلا ينانويلا رككفلا اهسأر ىلعو رصعلا

 . اتيلاعف نم دازو ايصخأ ىرخأ ةيبرع مولع بلص يف فيظوتلاو
 تانويلاو برعلا نيب يئاقثلا لعافتلا تجوت دق ةجيتنلا هذه 0

 ابنإف صوصتخلاب ةغالبلاو دقنلاو بدألا يف يفو امومع ةيبرعلا ةفاقثلا لقح يف

 هلدحأ ام ىدمو ءاقللا اذه ةعيبط نع لابجألا ربع لاؤس نم ثكأ تحرط

 زطنملا يف وطسرأ بتك امسالو يغالبلاو يدقنلا سردلا يف رثأ نم
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 ةفسلفلل نيسرادلا نيب ةكرعم تماق اذه نم اقالطناو .رعشلاو ةباطنخلاو

 نيترئاد يف نآلا دحل شيعت ترمتساو' . ةغالبلاو دقنلاو بدألاو

 1 : امهيهاجتا ىلع فوقولا لبق ا(هتقيقح يف لؤاستلا نكمي نيتضراعتم
 ام روصع فداص يذلاو لثاملا روطتلا اذه افرعيل انوكي ل ةغالبلاو دقنلا

 ال رمألا نأ مأ ؟ هتايرظنل ةددحملا وطسرأ بتك دوجو الول ةمجرتلا دعب

 يفاقثلا ءانبلا يف ةداع مهست يتلا دفاورلا راطإ يف الخاد نوكي نأ ودعي

 ايعيبط اوروطت دق هريغ يف ايك ةغالبلاو دقنلا ناديم يف برعلا نأو : مثألل
 اينيدو ايسايس ةدئار ةمأ مبنم تلعج يتلا تاناكمإلا نوكلمب مبنأل

 يبهذلا اهرصع يف ةيبرعلا ةلودلا نإ لب . ةليوط نورق ربع ايبداو ايراضحو
 نا دعب اهدرفمب ةيملاعلا ةراضحلا ةكرعم دوقت ةمأل ديرفلا جذوغلا لثمت تناك
 كلذ ىلإ فضأ « اهتافاقثو ىرخألا مألا تاراضح ريبكلا اهرب يف تباذأ

 ريوصتلا يف لاجو ءانبلا يف ةوق نم ابءادأو ةيبرعلا ةغللا هب زاتمت ام هلك

 نفو ملع نم ةايحلا يف ام قدأ نع ريبعتلا يف ةقدو ةلالدلا يف قمعو

 ىنح درفتلاو مدقتلا ةيار لمح ىلع نيرداق اوناك  نذإ  مهف ..ركفو
 . كلذ نم مثألا ىّدل ام مهفاقث ىلإ اوفيضي مل ولو

 يف ةيبرعلا ةفاقثلا صئاصخل سايقلاب هقمع ىدمو رثأتلا اذه دوجو نإ
 يتلا ةيعيبطلا تاهسلا ةاعارم عم هدوجو مدع وأ : ةغالبلاو دقنلا عوضوم
 ددح لق همدع وأ دوجولا اذه نإ ٠ مألا نيب يفاقثلا لاصتالا نع أشنت

 فقوم ةعيبط نم اقالطنا نيرصاعملا نيسرادلا دنع ابراقتو اعستا نيهاجتا
 : دفاولا ركفلا اذه نم ءامدقلا

 ةيبرعلا ةغالبلا يف رثؤت مل ةينانويلا ةفاقثلا نأ ىَري : لوألا هاجتالا ١(
 ةيمالسإلا ةفاقثلا عورف يف اك نأش اذ ارثأ . ةماع ةفصب يبدألا دقنلا ينو

 ةفسلفلا مث .٠ ةيفسلفلا قرفلا جهانمو فوصتلاو لوصألا ملعو مالكلا معك
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 ةفسالف اهشقان يتلا تاعوضوملاب نيمتهملا دنع اهارن اك ةفرصلا ةيمالسإلا
 - ينانويلا ثارتلا نوشقانيو نوللحي مهو صاخلا مهجبمب مه اهولوانتو نانويلا
 عم هانشع يذلا روطتلا اذه نأ يأ ..دشر نباو انيس نباو ينارافلاك

 جابنملاو نومضملاو بولسالاو حورلا يبرع ناك برعلا ةغالبلاو دقنلا مالعا
 داقنلا ضعب دنع ةيلقع ةينانوي تاراشإ نم هارن ام نأو : حلطصملاو
 دفاور نم ادفار الإ لثمب الو : رهوجلا ىلإ حطسلا زواجتي ال الثم ةمادقك

 هبولساو هحور يف ماعلا يبرعلا هاجتالل هيف عضخي ةماعلا دقانلا ةفاقث

 يف لاحملا اوحسفي مل ارابك اداقن انل دلخ يذلا هاجتالا اذه . هجابنمو

 يف رهاقلا دبع الف ..) هتايرظن عم اولماعتي ملو وطسرأ ءارآل مهراثآ
 رس) يف نيدلا باهش الو :(ةغالبلا رارسأ)و (زاجعالا لئالد )
 يف قيشر نبا الو . ( مولعلا حاتفم) يف يكاكلا الو . ( ةحاصفلا

 رثأ نم ولخت ال تناك نإو تايرظنلا هذهل ضرعت دق ..( ةدمعلا )

 يف ةغالبلا مولع بتك نم اباتك ىررخأ ةيحان نم رن لو ) . (وطسرأل
 يف وطسرا تايرظنل ضرع دف يرجحلا عباسلا نرفلا ىتح ةيلاتلا نورقلا
 , 22( .. رعشلاو ةغالبلا

 بدألا يف ترثأ دق ةينيليحلا ةفاقثلا نأ يناثلا هاجنالا ىري نيب (ب
 يف ةيبرعلا ةفاقثلا تناك ام اهالول هنأ لوقلا ىلإ نوبهذي لب اريثك دقنلاو

 لالخ هتفرع يذلا روطنلاو ةبوصخلا نم ىوتسملا اذه غلبتل ةغالبلاو دقنلا
 لمحت يتلا هتعيبطبو هسفن روطتلا اذهب كلذل نولدتسيو :اهروصع
 يف ماوس .ةفجبوللا رفع لبق .يغاللاو يدقتلا نيردلل نكت مل صئاصخ

 لب اديدج احرط تحرط يتلا اياضقلا يف وأ جابنملا يف وا حلطصملا روطت
 دقنلاو بدألا يف اهملاعمو وطسرأ تايرظن نيب تانزاوملا قيرفلا اذه دقعي
 رثأتلا اذهل الوأ اعرشم يجيراتلا هراطإ يف ةمادق اوعضي نأ دعب ينرعلا

 86-87 > يح هطا ىلإ © يتودب (23)
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 (رعشلا دقن) يف رثأتب مل رفعج نب ةمادق نأ تبث دق) هنأ نيلهاجتم

 كلذ ىلع نهرب اك :سيلاطوطسرأل (رعشلا نف) و (ةباطخلا) يباتكب
 ءارآ نم هدجن ام مههاجتا ةيكزتل نويطقتسي ابك .أطخأ هنكل 7*؛ركابينوب
 ةلواحمو دشر نباو انيس نباو يئارافلاك وطسرأ يباتكب نيمتهملا دنع ةيدقن

 نيفلؤملا ءالؤه روصت ناك دقل )و . ينرعلا بدألا يف احل ٍقيبطت لباقم داحبا

 ابيرق. « لوصفلاو « مالكلا نزوو « ةلباقملاو .٠ زاحماو : هيبشتلل برعلا نم
 نا اوشاحت مهنا معن ٠ . ( ةباطخلا ) باتك نم روكذملا عيضولا يف يف هدجن ام

 نم رثكأ ءيشل ال اهب لثمب ناك يتلا ةلثمألا عيمج لوألا ملعملا نع
 ل هذه اومهفي 6 مهنأ

 لعافتلا اذه دوجو لوح نينيابتم نيهاجتا مايق يه نذإ ةجيتنلا تناك
 انمبي ال انه نحنو . اباجيإ وأ ابلس هل برعلا داقنلا ةباجتسا ىّدمو هتعيبطو
 ذاختاو اهتيوهو اهرصانع ديدحتو ةكرعملا هذه ةعيبط يف ثيدحلا لصفن نأ
 يسالجسلا ( عزتم ) رهظيو مزاح ( جابنم ) رهظ نأ دعب اهنم يملع فقوم
 افطعنم ينرعلا يبدألا دقنلا يف ثحبلا ذختيل ءانبلا نبا ( ضور) رهظيسو

 لعافتلا ةركف لبقتل هيعارصم ىلع بابلا حتفيو فقوملا محيس امبر رخآ
 ادبمب المع ثيدحلاو ميدقلا يبرعلا انحتفتب انامبإ يرشبلا ع نيب

 هسفن ناسنإلاو ةايحلا ةعيبطل ةيمتح ةجيتنك مألا نيب ريثأتلاو رثأتلا لدابت
 ةكرعملا هذه ىلإ طقف ةراشإلاب انه ينتكنو : صقنلاب روعش وأ رجحت نود

 ةغالبلاو دقنلا يف ينيليحلا هاجتالا دئار مم فوقولا ىلإ اهدعب نيلقتنم

 ه8 قى يف هاجنالا اذهل هعزنمب يسالجسلا ةماعزل كلذب نيدهمم : ةيبرعلا

 . برغملاب

 لوأ وه) : ( ه 684 ) مزاحف : ينانويلا هاجنالا دئار مزاح 2

 .87 :ردصملا سفن (24)

  تناكلا بهو نبال وه نب . ةمادقل اطخخ بوسملا (رثلا دقن) باتك ةمدقم :نيح هط (25)
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 ةيبرعلا ةغالبلا بتك يف اهقيبطتل ضرعتو وطسرأ تايرظن لخدأ نم
 كلذل . (ءابدألا جارسو ءاغلبلا جاهنم ) هباتك يف كلذو 200( ةصلاخلا

 يسالجسلا رصاع يذلا ريبكلا دقانلا اذهل ضرعتلا يرورضلا نم تيأر
 ناك نإو . صئاصنملا نم ريثك يف هعم ىقتلاو : ذيملتلل خيشلا ةرصاعم

 تايرظن فيظوت يف اهقافتا نم اقالطنا هبولسأو هحورو هجابنم اههنم لكل
 . ةيبرعلا ةغالبلاو دقنلا يف انايحأ اهزواجتو وطسرأ

 ةئثيدحلاو ةميدقلا ةيغالبلاو ةيدقنلا تاساردلاو مجارتلا بتك داكت
 وهف : ةيرعشلاو ةيغالبلا مزاح ةناكم نم مفرلاو ةداشإلا ىلع عمجت

 ةعساو ةساردب يبسلا في رشلا هرصاعم اهصخ ينلا ( ةروصقملا ) بحاص

 نيدلحم يف 22770 ةروصقملا نساحم يف ةروتملا بجحلا عفر ) : ناونع تحت
 هثارت ٌرصح نكميو ةميق تافلؤمو اعوبطم ايرعش اناويد هل نأ اك . نيريبك

 : يلب ايف
 ا

 دمحم .د اهقّقمح دق ناك يتلا ةريهشلا ةروصقملا عم كاعكلا نائع هققح

 هركذ يذلا يبحملا حرشك ءامدقلا نم دحاو ريغ اهحرشو : مالع يدهم

 .روكذملا يتبسلا فيرشلا حرشو .٠ «!ةفيلخ يجاح

 يهو : طيسبلا رحب نم اتيب 219 نم فلأتت وحنلا يف ةديصق 2
 . 1610 مقر تحت سنوتب ةيدمحألا ةبتكملاب ةطوطخم

 يف روفصع نبا ىلع درلا يف (راوملا ةلفحج ىلع رانّرلا دش) 3
 , 1290 بيطلا حفن يف هركذ درو ( برقملا ) هباتك

 .87 ليج هط ىلإ : يودب (26)

 .ايرف رثصتس ينذلا فلؤملل (برغملا يف يتدألا دقتلا رداصم) (27)

 . 333/2: نونظلا نفثك (28)
 7278/5 : بطلا جفت (29)
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 ديشر نبال نأب لاقو يطوبسلا هركذ سينجتلا يف باتك 4
 .نآلا دوقفم باتكلاو .(*9هيلع احرش يتبل

 . اطوطخم لازال ضورعلا يف فيلأت -- 5
 . هنم تاقرو الا انلصت مل يفاوقلا باتك 6

 ريغ هب متها يذلا (31) ( ءابدألا جارسو ءاغلبلا جابنم ) اريخأو 7
 يتب ام نإف هنم ريبك مسق عايض مغرو . نيثدحملا ضعبو ءامدقلا' نم دحاو

 ههاجتا يف ةغالبلاو دقنلا ناديم يف مزاح هغلب يذلا عيفرلا ىوتسملا نع ربعي
 اذه وه نف . دعب ايف نيسرادلا مامأ بابلا هب حتف يذلا قيمعلا ينسلفلا

 ؟ دئارلا ىبسلدنالا دقانلا

 نيب شاعو .٠ ةينغ ةئيب يف ينجاطرقلا دمحم نب مزاح نسحلا وبأ دلو
 يف ىهاضي ال حبصأ ىتح نف لك نم ذخأف ةأيهملا يملعلا بلطلا فورظ
 يف : ةميدقلا رداصملا يف هتايح تعبتت دقلو . ءاطعو اهفو اديصر هتفاثل

 نم وهو ( يبسلدنألا نايح ينأل طبحملا رحبلا ) يفو ( ديشر نبا ةلحر ١
 ( جابتبالا لين )و . يشكرزلا ( ناهرب ) يف هتقفار امك . مزاح ذيمالت غبن
 ( ةطاحإلا )و .٠ يتبسلا يضاقلل (ةروتسملا بجحلا مفر )و . يتكبت

 عم ةثيدحلا تاساردلا يف هتقفارو . ناظملا نم امهريغو ( بينعلا حفن )و

 دقنلا خيرات ) يف ةيادلا ناوضرو ( يبدآلا دقنلا خيرات ) يف سابع ناسحإ

 لوح ةقباسلا يودب روتكدلا ةلاقمك تالاقملا ضعبو ( سلدنالا يف يبدآلا

 يذلا ميدقتلا يفو ٠ (رعشلاو ةغالبلا يف وطسرأ ةيرظنو ينجاطرقلا مزاح )
 تفقوف . ةجوخلب بيبحلا روتكذلا يسنوتلا ثحابلا جاهلا قيقحتل هب دهم

 اك . مزاح صخش يف ةغالبلاو يبدألا دقنلا مالعأ نم ريبك ماع ىلع

 .85 | ةعِلا (30»

 , 73 : ةجوخلا نبال ( ءاغللا جابم) ةمدقم (3))
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 يف اديدج ًاقيرط هب حتف ددجنتمو ديدج هامجتا ىلع ( هجابنم ) يف تفقو

 . نراقملا دقنلا ناديم

 ( عزنملا) فيلأت ةبان نع مزاح ةافو لصفت يتلا ةنس نورشعلاو
 يف ببسلا تناك امبر يتلا نيلجرلا نيب ةرصاعملا دكؤت ( ه 704/684 )

 نمز مزاحل شكارم ناضتحا كلذ ىلإ فضأ : هركذ يسالجسلا لافغا

 حضاو نيلجرلا نيب ينيليلا براقتلا نكلو « ةيبرغملا ةفسلفلا ةسردملا حضن
 وطسرأ دنع اهانفرع يلا ةيدقنلا اياضقلا نم ريثكل مزاح ضرعت دقف

 ةغالبلا ىلع هقيبطت نككمأ ام رحنا ىلإ ةاكاحملا ةيرظن نم اقالطنا
 اهعضو تاحلطصم لالخ نم هب مزتلا يذلا هجابنم امأ . 2220 ةيبرعلا

 اهنأل ةقلذخ نم ولخت ال ماسقألا ةيمست يف تاعيونت . يهو) هسفنل
 مزاح مو دقف ) ةيادلا هددح امب هيف سانئتسالا نكميف 0( ةبيرغ
 ا « باوبأ ةعبرأ يف مسق لك لعجو : ماسقأ ةعبرأ ىلع هباتك

 وأ العم ابنم دحاو لك ىَّتس : الوصف جهانملا نم عرفو ؛ اجهنم باب
 جينلا لخاد فرعملاو ملعملا وأ  هنم غارفلا دعب جبنملا عبتي دقو . افرعم
 1 يي ارا ىلا مسا اسرع ع

 ا وأ فرعملا لخخاد رقفلا سوؤرل ةيبناج تاناونع عضي نأ دارأو . مام

 نم وأ ىرخأ ىلإ ةركف نم لاقتنالا ىلع هيبنتلا ىلإ ىدتهاو : قفوي ملف
 مدختسافأ كلذ ىلع نالدت نيتملكب اهسفن ةركفلا يف ىرخأ ىلإ ةيئزج

 : جينملا هولتي مسقلاب أدبن نحنف . كلذ قيقحتل ربونتو : ةءاضإ يتملك

 ضان :قجلياو + ريوتو 1*8: ملعملا يلو فرعم وأ ملعم جبملا ينو
 هتارابع ىىّتعم اذهف .ماْلا وأ مأملا :فراعمللا وأ جهانملا

 : سلدنألا يف يبدألا دقلا خيرات : ةبادلا . 573 . 539 : يبدألا دقنلا خيران : سابع ناسحا (32)
(47. 525 

 .86 :نيح هط ىلإ : يردب (33)
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 , 340( ةيحالطصالا

 جاهنملا ةيملع نيب عمجم ادقان هتيرقبع مزاح بص ( جابملا) اذه يفو
 هوزغت يذلا فهرملا يبدالا قوذلا نيبو ةبولطملا ةيملعلا دقانلا ةفاقثو

 دقل . دئارلا هجابنم ناكو مزاح ناكف لقعلاب قوذلا تجزم ةقفدتم ةيرعاش
 ىلع ىلوألا تغطف : ةينانويلاو ةيبرعلا ةفاقثلا رصانع هتيصخش يف تعمتجا

 اهنلق مغر  ةيرعشلا هتارايتخا يف تلجنو هبيكرت ةطاسبو هبولسأ بلغأ

 هحورو باتكلا نومضم ىلإ ةيناثلا تبرست اهب  عزنملل ةبسنلاب

 ةاكاحملاو رعشلل هتافيرعت ىلإو  اهمظعم ركتبا يتلا هتاحلطصمو
 اهمدخ يتلا ةيغالبلاو ةيدقنلا اياضقلا نم كلذ ريغو ىّنعملاو ظفللاو نزولاو
 .زيمملا هبولساب جابملا

 هميدقت نكمي ال هاياضقو هبولسأو هئانبب ( جابملا) ناك اذإو
 زيحلا امل ادرفأ نيذللا ( ةاكاحنلا )و ( رعشلا ) ىلع فوقولا نإف : هصيخلتو

 يف هبولسأو : ةيضقلل هحرط جذامت نم انبرقي : باتكلا نم يسيئرلا
 نأ هنأث نم ىنقم نوزوم مالك رعشلا ) نأ هدنعف : اهنم هفقومو : اهتشقانم

 + هبيركت دصق ام اهيلإ هركيو ٠ اهيلإ هبيحت دصق ام سفنلا ىلإ ببحي
 . هل لييخت نسح نم نمضتب امب : هنم برحلا وأ هبلط ىلع كلذب لمحتل
 ةوق وأ : مالكلا فيلأت ةأيه نسحب ةروصتم وأ اهفنب ةلقتسم ةاكاممو
 تنسح ام رعشلا لضفا)و ( كلذ عومجمب وا : هترهش ةوق وأ . هقدص

 تماقو .هبذك ىنخ وأ .هقدص وا هترهش تيوقو : هتايهو هتاك احم

 اهصخلي يتلا عادبإلا لماوع راطإ يف الإ اذه متي نلو . (”*!( هتبارغ
 : يلب ايف سابع ثاسحإ

 475 : سلدنألا يف يندألا دقلا خيرات (34)
 .71 : جابملا (35)
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 . مالكلا ظفح / ةأشنلا / ةئيبلا : تائيهملا

 . ىّتعلاو ظفللا يوقت يتلا مولعلا : تاودألا

 . لامآو بارطا : ثعاوبلا

 : يه ىوق ثالث ريفوت عم

 . عوضوملا ةعيبط ةفرعم / ركفلا تالايخ ماظتنا : ةظفاحلا ىوقلا -

 امو مئالي ام نيب زييقلا ىلع رعاشلا نيعت يتلا يهو : ةزئاملا ةوقلا

 . ضرغلاو مظنلا مثالي ال

 يناعملو ظافلألا ءازجأ طبر ىلوتت ىتلا : ةعناصلا ةوقلا

 50 د00 ةيمظنل هلا تاييكرتلاو

 : لوقي . ةاك امحملا ةيرظن نم هعقومو رعشلاب لييختلا ةقالع نعو

 ريغ  رعش يه امب . اهيف طرتشي اال ... نوزوم ليخم مالك رعشلا )
 نمو : ىنعملا ةهج نم : ءاحنأ ةعبرا ىلع رعشلا يف لييختلاو . لييختلا
 قرطو ) ( نزولاو مظنلا ةهج نمو . ظفللا ةهج نمو . بولسألا ةهج

 نم ءيش نهذلا يف روصتي نأب نوكت نأ امإ : سفنلا يف لييختلا عوقو
 نأب وأ ٠ ائيش هب ركذتف ائيش دهاشت نأب وأ ٠ لابلا تارطخو ركفلا قيرط
 وأ . كلذ ىّرم يرجي ام وأ يطخخ وأ يتحن ريوصتب ءيشلا اهلا يكاحي

 وأ لعف وأ توص نم كلذ هبشي امب هتأيه وأ هلعف وأ هتوص ا يكاحب
 هيف ملكتن يذلا وه اذهو اهل هليخي لوقب ىّتعم ا يكاحي نأب وأ . ةأيه
 لوقلا ىلع لدت طخلا نم ةمالع اهل عضوُي نأب وأ  جباملا اذه يف نحن
 , 97 ( ةراشإلاب كلذ مهفت نأب وأ . ليخنا

 .43 40 : جابملا رظناو 2544 : برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات (36)

 9اس 89 : جابملا (37)
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 ةليوط تاحفص ةدرفم هنم تقرغتسا دقف هدنع ةاكاحملا امأ

 ( لييختلا ) اهروحمب اهتقالعو يلقعلا رظنلا راطإ يف اهفسلف (139-90)

 .دلإ ميركلا ءىراقلا دوعي نأ لّضفأو . (رعشلا ) بلاغلا ماعلا اهعوضومبو
 مزاح اهزعي مل ذإ . لكك باتكلا نم اهقايس ةدحو يف اهتروص ىلع فقيل
 باوبا وزغت يتلا ةماعلا ةيدقنلا اياضقلا نمض اهعضو لب ماعلا اهراطإ نع
 سفنلاب بدألا ةقالعو . نفلا يف بذكلاو قدصلا : لثم هلوصفو جابملا

 اذه ةدحو صخشي امم كلذ ريغو . اهنم يرفانملاو رومألا نم يمنالملا يف

 برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات هب ضطعنال الماك انلصو ول يذلا باتكلا
 : يسالجسلا ( عرتم ) عم اذه انلمع دجولو .٠ عباسلا نرقلا يف

 رصعلا كلذ ذنم نيثحابلا لوقع يف هتدعاق دعب امف ءانبلا نبا (ضور )و

 . 99! اييف هيلع قوفت وطسرأ عم تالوج هل تناك دقو اصوصخ نآلا ىلإ

 اذه لالخ برغملا يف ةغالبلاو دقنلا روطتل ةماعلا ةروصلا 3

 لعافت لوح نيسرادلا رظن يتهجول طيسبلا يبيرقتلا ديهملا اذببو : رصعلا
 . يغالبلاو يدقنلا سردلا عوضوم يف نانويلا عم برعلا لعافت مدع وأ
 نم بيرقلا وهو .(هجابنم) يف مزاح اهعضي يتلا ةيضرآلا هذبب مت

 ليطا نل ىرخأ ةراشإ ىلإ لصا . اهاجتاو احورو اجاهنمو انمز يبمالجسلا

 دقت ىلوتيس يذلا ( برغملا يف يبدآلا دقنلا رداصم ) يباتك اهلف انه ابيف
 باتكلا اذه نع ةروص ميدقتب لصفلا اذه يف قتكأو . اهنع ةزكرم ةروص

 راعشا يف اهتمهاسمو . برغملاب نماثلا نرقلا يف ةغالبلاو دقنلا روطتب :اهتقالعل
 نيذلا دقنلا يف همالعأو رصعلا اذه ىلإ هرظن تفل ةرورضب ميركلا ءىراقلا

 سردلا ةرولب يف يقرشملاو ينانويلا رودلل ازواجتو اهفو ءاطع اورصق ام
 . يغالبلاو يدفنلا

 م9 68 : حجابملل (38)
- 
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 نيروحم لالخ نم رصعلا اذه يف ةيدقنلا تافلؤملا تعبت دقف

 نيتهجاو يف يدقنلا مهطاشن اوسرام دقو نيصصختملا روحم ل 1
 ءانب « امهنيابت مغر اولثم نإو جابملا وأ حورلا وأ قلطنملا يف ءاوس نيفلتخم
 نرقلا لالخ برغملا يف دقنلا روطتل ةعصانلا ةروصلا ءاصعإ يف الماكتم

 : نماثلا

 مهلثميو ءاملعو ةقطانمو ةفسالف اداقن بطقتست ىلوألا ةهجاولا (|

 ( عيرملا ضورلا ) يف ءانبلا نباو ( هعزنم ) يف يمالجسلا : مزاح دعب
 نبا اهلثمي يتلا ةيبرغملا ةيفلفلا ةسردملل نايمتني نافوسليفلا نادقانلا ناذهو

 . نييرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا لالخ لبق نم يتالكملاو دعب نم نودلخ
 . نيرخآ ةبراغم نيركفم ىلإ نودلخ نبا معم اهرثأ دنميو

 تيردلا نم لك جدوفتك ايف عبج دع ةنانلا :ةهجاولا امأ (ب
 يهو .( ٍيلجتلا راونا) يف يبلاعثلاو ( ةروتسملا بجحلا عفر ) يف يتبسلا

 . جاهملا ةدرفتم حورلا ةيبرع ةسردم

 مهنأب فارتعالا ىلإ ةلجعلا انعفدتو : نيصصختملا ريغ روحم 2

 ثيح نم لماكتن اهنإف مكلا ثيح نم تلق اهم تارابت اقح نولثمب
  صصختلا مالعأ عم  اهحالم ىرن فوس ةديدج ءارآ انيطعتل فيكلا

 يف يبدألا دقنلا ) لوح يتحورطأ عوضوم يف لمشأو عسوأو ربكأ ةيفيكب
 ىرتس ىرخا ةصتخمو مقحم صوصن نمض ( نماثلا نرقلا لالخ برغملا
 نم اباطقأ نأ ىلإ نآلا ريشأو . اهجبنمو اهنامزو اهتاكم يف ةرم لوأل رونلا
 ريغ ىرخأ ةدامب ةصاخلا وأ ةماعلا مبتاسارد يف ةغالبلاو دقنلا اوسم ءالؤه
 يف نودلخ نباف :ريبك نزو يدنع مهئارآل ناكف : بدألاو دقنلا

 يخيراتلا ركفلا ةينب ديدحتل ماعلا يوينبلا هجبنم يف قلطنا ( هتمدقم )
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 يف هضرتعا ام عم . ىبتنملاو ٠ لصاولاو . قلطنملا يف اهومنو يعامجالاو

 اذه :. ةيراضح جذامتو تاغلو باداو مولع نم ةدرفتملا ةيئانبلا هذه

 اهفيظوتو اهتالالدو اهتاينب لك يف ةغللاب متها دق يملاعلا رظنملاو خرؤملا
 يغالبلاو يدقنلاو يبدألا يلاتلابو يراضحلاو يعاتجالاو يركفلا
 اهروطتو اهئادحأو هتايح عم ناسنإلا لعافت ليجستل يعيبط ساكعناك

 . ةغالبلاو دقنلاو بدألاو ةغلل الوصف دقعي وهو : نودلخ نبا ربتعا لوقا
 بدألاو ةغللا عضول رخآ ارظنم يدنع ناكف . ايوينب الخادتم الك كلذ

 ( ةحورطألا ) يف عبتتأ فوسو . ماعلا ركفلا ةينب نم اهناكم يف دقنلاو
 دقنلاو بدألاو ةغللا ناديم يف ةينودلخلا ةيرظنلا رصانع ةيبيكرت ةيفيكب
 نبا نأ امك . ةلالد نم رثكأ يدنع لمحبي يذلا ينودلخلا اهمرهفمب ةغالبلاو

 ءارآب ةيعوسوملا ( هتلحر ) يف ءاج ريبكلا يبرغملا ةلاحرلا يتبسلا ديشر
 هل. ضرعت تناك « ةردان ةيبدأ صوصنو ةيغالبو ةيدقن مقو تاحلطصمو

 : ةشقانملاو سردلا ىلإ جاتحت ةيضق وأ صن هضرتعا وأ بيدأب لصتا الك

 سردلا يف ينرغملا روطتلا رصانع نم رخآ ارصنع هتهج نم ىّطعأو عدبأف
 يف هب مهاس ايبدأو ايخيراتو ايركف اجعم هتلحر تناكف : يغالبلاو يدقنلا

 اذه يف هتراشإو باتكلا اذه نم هزيح قحتسا رفاو طسقب ةغالبلاو دقنلا
 : ةلحرلا نأل . هللا لوحب ةحورطألا يف قمعلاو عسوتلا قحتسيسو لصفلا
 عم ةريثكلا هتالاصتاو اهحاص تاكرحتو امتاجافمب .٠ ديشر نبا دنع
 ةفاقثلا هذبب اهبحاص لماعتو : ءارعشلاو ءاغلبلاو داقنلاو ءابدألاو نيركفملا

 سردلل يطعيس ءرخآ ىلإ ناكم نم لماكتتو ريغتتو ومنت يتلا ةكرحتملا
 روطتلا بورد نع ثحابلا مامأ قيرطلا ءيضي رخخآ اهجو يغالبلاو يدقتلا
 نل اك ينع بغي ملو . برغملا يف يبدآلا دقنلا خيراتل درفتلاو عادبالاو
 ةغللاو هقفلاك ىّرخأ تافاقث يف نيرخآ الاجر نأ دعب اهف بيغي
 مهتاسارد يف بناجلا اذه اوسم دق ةفسلفلاو لوصألاو ريسفتلاو خيراتلاو
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 اورصح نيرخآ ءارعش ىلإ ةفاضإلاب لواتتلا يف مهتيصوصخ يناطعأ لكشب
 اوممتو اوفاضأو اوعدبأف مهزيجارأ يف ةيغالبلاو ةيدقنلا تاحلطصملا
 هذه يف مهدوجو نوضرفي مهلعج ام . اهئانب يف اومهاس وأ ةروصلا
 عزنملا نع اذام نآلاو . يديهقلا لصفلا اذه يف مهيلإ ةراشإلاو . ةساردلا

 5 عيدبلا
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 يناثلا ثحبملا

 قيقحتلا يف انلمعو عزتملا اتخسن

 يتخسنلا لالخ نم عرملا ةروص : لوألا لصملا

 قيفحتلا جبام : يلاثلا لص





 قيقحتلا يف انلمعو عزنملا اتخسن : يناثلا ثحبملا

 نيتخسنلا لالخ نم عزتملا ةروص : لوألا لصفلا

 ناتفلتخم ناتخسن الإ  يثحب هيلإ لصو ام ىلع - عزنملل دجوي ال
 اه انزمر دقو ىلوألا ةخسنلا : ائيش هنع فرعن ال لصأ نع ناتذوخأم
 نآلا دجوتو (ب) فرح اهل انزمر دقو ةيناثلاو ء ناوطتب دجوتو (أ) فرح
 « اينامأب نيلربب ةلودلا ةبتكم نم ابيلإ تلقتنا نأ دعب ديوسلاب ةلودلا ةبتكمي

 دقو : هقحلم يف نالكورب قرشتسملا اهدمتعا يلا يف ةخسنلا هذهو

 دجوي مليفوركم يف يلالحلا نيدلا يتت دمحم ريبكلا ذاتسألا برغملل اهلخدأ
 أ ةدمتعملا هتروص تدذحأ هنعو يلالحلا يلرعلا دمحم ةمآلعلا هيخأ كلم 3

 ىفدأ نود عزنملل ةلماكلا ةروصلا نايطعت اعم ناتخسنلاو . ناوطتب اهتليمز
 : صقن

 : مقر تحت ناوطتب يلاعلا ينيدلا دهعملا ةنازخج دجوت : : (أ) ةخسن
 خسانلا دي ىلع سافب ه990 ةنس ىلإ اهخسن خيرات دوعيو : 2

 طخم ةبوتكم ةخسنلاو .ريزولا يناسغلا دمحم نب مهاربإ روهشملا يبرغملا

 اهنأ اك ٠ ةزراب فرحأب ةبوتكمو ةنولم اهنيوانع : حضاوو ليمج يلبرغم
 يل تببس املط ءاطخأ يوحي لكشب ةلوكشمو (ب) اهتليمزك ةمات ةخسن

 ةضرألا نأ عمو ء فيحصتو فيرحم نم هب تفصتا امل ةءارقلا يف اسابتلا

 هنأ اك ةخسنلا ةميق نم صقتني مل كلذ نأ الإ اهناوج ضعب ىلع تتأ دق
 نم ةمدقملا يف درو امم ودبيو . باتكلل ةلماكلاو ةماعلا ةروصلا ىلع رثؤي مل
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 دحأل ىرخأ ةخسن نع ةلوقنم ةخسنلا نأ (انخيش لاق ) خسانلا مالك
 ندل نم هيلع حلطصملاو خاسنلا دنع لوادنملا فرعلا ىلع فلؤملا ذيمالت

 ديحلا ىؤتسملا نع ربعت اهنإف ةخسنلاب ءاطخا دوجو مغرو .نيققحما
 . ىرتس اه (ب) ةخسن عم اهتتزاوم نم كلذ ىلجتيو اهخسانل

 ىلع ةحفص لك يوتحتو : ريبكلا مجحلا نم ةحفص 236 يف () عقن
 اقاحلأ لثمت نتملا طخل سناحم طخم شماوهو تاقيلعت ةخسلابو . ارطس 6

 دوجو ىلإ ةفاضإلاب : ضومغ نم صنلاب ام ضعب حيضوتل خسانلا نم
 ىلعو . كلذ هبشأ امو (حص )و ( فق ) لثم خاسنلا ىّدل ةفورعم زومر
 ةرابع يهو ىربكلا اهتلالد اهل ةدايز ظحالن راسيلا ىلإ ناونعلا ةحفص

 + ناونعلا ةجابيد ىلع خسانلا نم احيضوت ( رادلا يسالجسلا راجنلا ..)

 ةسالجسل فلؤملا ةبسن ىلع ءوضلا ءاقلإ يف ةدايزلا هذه ةناكم انيأر دقو

 ىلع باتككلا سيبحت ديفت ةثيدح ةرابع أرقن ةحفصلا طسو يفو . برغملاب

 ةثالث ةرابعلا عمو ٠١ سّيحملل ركذ نودب ناوطتب مظعألا عماجلا ةنازخ
 انعلاطت ةريخألا ةحفصلا يفو . باتكلا مقرو يللاعلا يئيدلا دهعملل عباوط

 دمحم وبأ مامإلا لاق ) : ةرابع يهو (ب) يف ام ىلع ادج ةمهم ةدايز
 هفيلأتو هئالمإ نم غرفو عضولا اذه لمك :  هنع هللا يضر  هفلؤم

 اهدعبو : ( ةئاعبسو ةعبرا ( ماع ) رفصل نيرشعلاو يداحلا يف هللا دمحب
 خسنلا خيرات يف طخ عم خسنلا ناكمو خب راتو خسانلا مسا ىلإ ةراشإ
 امسحو . كلذ ىلإ انرشأ اى ه 990 ةنس هنأ حيحصلاو . ه 490 وهو
 دقف : خاسنلا نيب يناسغلا ركذ تدلخ يتلا بتكلا ضعب خيراوت هتبثت

 ةخسن هلم دجوتو ه 990 ةنس يمتاحلل ( ةرضاحملا ةيلح ) باتك خسن

 ةيكلملا ةنازتخلاب هتطوطخم دجوتو ه 2 ةنس ( ةيئاطعلا مكحلا حرشب ةيلعلا

 يبرغملا نانفلا اذه تاخوسنم نم نيرثألا نيذه ريغو . 4144 : مقر تحن
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 . ©ينونملا ذاتسألا خيراتلا اذه دكؤيو .عدبملا ليصألا

 ريهشلا يبسافلا يناسغلا مهاربا نب دمحم نب ميهاربا : وه خسانلاو

 ةخستلا ادبت .اهئالعو اهئابطاب ةروهشملا يناسغلا ةلئاع نم ريزولاب
 باتكلا عوضوم ديدحتو نايبلا ةميق نع ريصق ديهمتب  (ب) اهتليمزك -
 ريست ةخسنلاو . باتكلا ليصافت يف انب لخدي كلذ دعب : ةرشعلا هثحابمو

 . عزمملا نم اهناكم يف اهتبثأ امهنيب قورف عم اهلحارم عيمج يف (ب) قفو
 ةبتكم ىلإ تلقتنا : نيلربب ةلودلا ةبتكم تاطوطخم نم : (ب) ةخسن

 نم ابنم لقتنا ام نمض ةيناثلا ةيلاعلا برحلا لالخ ديوسلاب ةلودلا
 روتكدلا يذاتسأ كلذب ينريخأ اك . برحلا رطخخ نم اهيلع افوخ تاطوطخم
 ذاتسألا كلم يف دجوي مليفوركم نع ابتلقن . 47/2055 اهقر . يلالهلا
 ةحفص لك يوتحت ةحفص 120 يف ةخسنلا عقت . مدقت اك يلالحلا يبرعلا

 رياغمو ينرغملا طخللا نم بيرق يسنوت طخب ةبوتكم يهو : ارطس 29 ىلع
 نأ ةجردل تالكلاو رطسألا محتلم : ةدوجلا طسوتم .(أ) طخل امامت

 ىوتسملا فعض نع فشكت ءاطخأ ةخسنلابو . ةبوعصب أرقت هلمج ضعب
 ىلع باتكلا ةياهن يف همسا ىَّتح تبثي ملد يذلا خسانلا اهحاصل يملعلا

 ظحالي امك . ةراجتلاو فارتحالا ةغبص ةخسنلل يطعي امم : خاسنلا ةداع

 يف هبتاك عقو ليمج يرش طخب بتك رخآب هضيوعتو يلصألا ناونعلا باهذ
 لدب مساقلا وبا : فلؤملا ةنك نا هقحلم يف تبثا نيح نالكورب لضا طخ
 . دمحم وبا

 احضاو افعض دجت اننكل . ةضرألل رثأ يأ نم ةيلاخو ةمات ةخسنلاو
 عم : ةخسنلا لصأ نم ال ريوصتلا نم هنظأ طوطخملا نم 100 ةحفص يف

 .17 :نص 1971718 :ددع : يملعلا ثحبلا ةلحم (!)
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 انايحأ لضفأو متأ كاذو اذه عم يهو ٠ ةزفلا نم ريخألا مسقلا يف ضايب
 هدر نكمي يذلا باتكلا ءانثأ تارقفلا ضعب نم اهصقن يف الإ (أ) 5-5

 . عزنملل ةماعلا ةروصلا ءاطعإ يف )0 عم نواعتت امومع اهبنكل . خليل

 هب تدرفنا يذلا باتكلا فيلأت خيرات نم ةيلاخ ةخسنلا هذه تناك اذإو
 اه 802 ةئساوهو خسنلا خيرات نم لخت مل اهنإف . . خسانلا مسا نمو 5 4ف]

 وحنب (أ) اهتليمز ن م مدقأ نوكت اذهبو ٠ ىلوألا ىداهج نم موي لوأل
 تسيل كلذ عم ابنكل ٠ فلؤملا نم انمز برقأ كلذب حبصتو : ةنس 8

 ميركلا ءىراقلا اهاريس ججح ةدعل (أ) ةخسنل الصأ الو فلؤملل الصأ
 . باتكلا ءانثأ نيتخسنلا نيب ةنزاوملاب

 باهذ دعب يقرش طخمب ناونعلاو فلؤملا مسا بتك ىّلوألا ةحفصلا يف

 يف نالكورب ًاطخ عوقو يف ببست امم نتملا طخل سناجملا يلصألا ناونعلا
 هتينك تطقس دقو .. خلا .. دمحم نب مساقلا وبأ خيشلا : انه وهف ةينكلا
 قحلم يفف نكي اهمو . عزتملا ةيادب يف خسانلا اهديعيس يتلا ( دمحم وبأ)
 ثحاب ملاع يف ضورفملا يملعلا يرحتلا عم ىشمتي ال ليلضت نالكورب
 ةحفص يوتحت اى . ةقيقحلا نم دكأتل حالا يلق را ذإ : نالكوربك
 ربع هترهشو عزتنملا ةميقب انرعشت ادج ةمهم تاليجست ىلع اضيأ ناونعلا
 ىلع لقتنت تايكلم يف ه 5 ماع ىلإ ه 1196 ماع نم أدبت تاونس
 نب نسح : مهيب نم دارفأ ةعبس مهددع غلب ملعلا تاالاجرو صاخشأ ديب

 ةيشاحلا ) بحاص ه 1226 ةنس يرهزألا يرصملا يعفاشلا راطعلا دمحم

 دمحمو . ه 1231 ةنس دهاشلا نب يلعو . ( عماوجلا عمجلا ىلا حرش ىلع

 . ه 1265 ماع يناهزلا دلاخ نم هارتشا يذلا عيكرلا يسنوتلا مربب

 ةبتكم متاخ دجوي لفسألا يفو . الماك همسا ةءارق عطتسأ مل نمم مهريغو
 ه 1196 ةنس ىلإ نادوعت نيترابع ارقن ةخسنلا ةيابن فو .نيلريب ةلودلا
 اذه لكو .راعشألا ضعب عم .نيتداهشلا نالمحت ه1231 ةنسو
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 لب ةلوكشم ريغ ةخسنلاو . اينمز هنع ةقحالو نئملا مسرل ةرياغم طوطخع

 ةءارق ءانثا ديدش سبل يف يل ببست امم فورحلا ضعب ماجعإ نم ةيلاخ

 كلذ نكل .ردن اهف الإ ةيحيضوت قاحلأ ىلع يوتحت ال اهنأ اك . تاللكلا
 .اهب درفلت تازيمم نم هارنس امل اهتميق نم صقني ال

 لكف : ىرخألل ةبسنلاب اساسأ دمتعأ اهبتيأ ناتخسنلا ينتعزانت دقو
 مدقأ (ب) . ىّرخألا ممتت امهنم لكو : ضرعلاو ةياهنلاو ةيادبلا مات امهنم
 اعم ناتخسنلاف يلاتلابو ٠ ىّرخألا نم اصقن متأو اطخ حضوأ (أ)و : انمز
 نوكيس داّيعالاو انه ميدقتلاف اذهل : ماقلاب ( عزنملا ) ميدقت ىلع نانواعتت

 ةرورض نيبتي امل قباسلا فصولا لالخ نف كلذ عمو : ُطقف ايرابتعا
 : ةيلاتلا تارابتعالل ارظن (ب) نع انمز اهرخات مغر )١( ىلع دائعالا

 (ه 704) باتكلا فيلأت نم ءابتنالا خيرات ىلع اهللاتشا 1

 . كلذ نم (ب) ولخو

 نوللاب اهنيوانع زيبمتو  اهتالك لكشو .اهحوضوو .اهاك 2
 . كلذ نع (ب) روصقو :فورحلا ربكو

 اهرخأت مغر فلؤملا ذيمالت دحأل ةخسن نع ةلوقنم اهنوك 3
 .(بن) نع يمزلا

 ريوصتلا هثدحي ام عم : ةروصملا (ب) سكع ةيطخ اهنإ مث اس 4

 .ريوصتلا دنع تانه نم

 « ثارتلا نويع خسنب نيصتخملا نيمتهملا نم اهخسان نوك 5
 .(ب) سكع + هدنع يملعلا ىوتسملا حوضوو

 امهادحال ىّتَع الو ناتلماكتم اعم ناتخسنلاف بابسألا هذه ادع امو
 تناك دقف () يداعا مغرو : هتروص مامتإو عزنملا موقت يف ىّرخألا نع

 . شماحلا ىلإ (1) ملسأو نثملا يف اهتبثا ينلعجت ةريثك قئاقحب ينئجافت (ب)
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 قيقحتلا جهنم : يناثلا لصفلا

 يف عبتملا جيلا نع اذاف . نيتطوطخملل ةيحيضوتلا ةروصلا يه كلت

 . ؟ قيقحتلا

 نيتديحولا عزنملا يتخسن عم يتلحر تناك : ديدج نم نيتخسنلا عم
 ريوصتلا لالخ نف : ءانع نم اهيف تيقال ام مغر ةعتمم ةلحر نآلا دحل
 افيلات نيتخسنلا نم ضمغ ام ةيله هيف تلواح يذلا قباسلا يبرقتلا

 اهتازيم ىلإ اريشم (ب) ىلع () داّتعا يل رهظ . اقورفو اناونعو اخسنو
 ىلإ مكتحأ تنك اعم نيتخسنلا يف أطخ يل رهظي ناك امدنع هنكل . اعم

 امأ . لماتلابو عجارملاو رداصملا نم ةيملعلا ةقيقحلا هضرفت ام ىلإو قايسلا
 ناظملاب يطابترا نِيكلو ٠ باوصلا نع ينالضأ املاطف ماجعإلاو لكشلا

 ميوقتو صنلا ةمالس يرحت يف باوصلا ىلإ ينيدبي ناك نتملا رارسأل يعبتتو
 . فرشملا يذاتسأل ةيرهجملا ةبقارملا تحن متي ناك كلذ لك ء هنم جوعا ام

 لكشلا ىلإ تدمع  هقيقحت دعب رسيو ةلوهسب عزنملا أرقي يكلو
 يف ةبعصلا بيكارتلا» صوصنلاو راعشألاو ةميركلا تايآلا امسال ماتلا
 يف بيكارتلاو تابكلا نم ميبنا ام حرشأ تنك ماتلا لكشلا عمو : نتملا

 ةلاحاالاو زاجيأالا ايخوتم . ةفلتحما تاجيرختلاو مجارتلاو قيلاعتلا عم ةيشاحلا
 . اب ءافتكا رداصملا ىلع

 اهحرش تزواحجت دقف . هلك باتكلا وزغت يتلا مههافملاو تاحلطصملا امأ

 هيف ترصحو ةباغلا هذه هتايه يذلا ( ينسلفلا مجعملا ) ىلإ اهناكم يف
 دنع يغالبلاو يدقنلا اهفيظوتو يقطنملاو ينسلفلا عباطلا تاذ تاحلطصملا

 عزرملا تاحلطصمل يوينبلا بيكرتلا ةرجش ) ىلإ ةفاضالاب . فلؤملا

 . اهديدحت ىلإ فلؤملا ىّهتنا اك ( هميهافمو
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 . مسرب (ب) و (أ) نيتطوطخملا الك يف خسانلا ناك دقلو
 5 0 ةيرثنلا لمحلا عضب وأ .رثلا مرا ةيرعشلا تايبألا ضعب

 راعشأ نم نيترقف يب دحاولا تيبلا 5 جزع ىّرخأ انايحأو . رعشلا عضو

 ةلازإ ىلع لمعأو رظنلا ققدأ هلك كلذ مامأ تنكف . الئاقو الوق ةفلتخم

 . امام حصألا نتا : نيتخسنلا تايلاكشإ عم تشع اذكهو

 اجرخعو اجرتمو اقلعمو احراش : دهاش وأ بيكرت نم ضمغ ام لك لكشأو

 لك نع اديعب بيكرتو زاجيإ يف باتكلا تاحيرخت نم تعطتسا ام لك
 رداصملاب رمألا قلعت ءاوس راركتلاو وشحلا ةرثكل اعفدو : لمم ليوطت
 شماحلا بلص يف هتمدق ام اهبنع ينغي يتلا تالكلاو ظافلألاب وأ عجارملاو

 ةمحر ليبس برقأ نم حوضولاو ةقيقحلا ءارو يعسلا يفده : سراهفلاو
 الب هدوقي نيبلا ليلدلاب هتدعاسم يف سرادلابو : هميوقتو هقيقحت يف صنلاب
 اذه تالالد كاردإ ىلع اريخأ هعم نواعتيو ٠ ضومغ الب همهفيو : ءاوتلا
 . انومضمو اجهنمو احلطصمو ابولسأ ديدجلا يدقنلا صنلا

 : اساسأ بلطتي يملع قيقحت لك ناك اذإو : عجارملاو رداصملا عم

 تابلطتل بيجتسي ايملع اردصمو : ةيجهنم ةسراممو : ايعوضوم اليم
 ةطخ يف حيضوتلاو مهفلا ىلع ةردقو :٠ ةلوهجملا هضماوغ جيرختو صنلا

 امو  ةدمتعملا عجارملاو رداصملا عم يتايح نإف : هموقأو ليبس ملسأ كلست
 انأو ينتدعسأ اهنكلو ة ةيعّتم ةايح تناك تن قيفحتلا ىلإ اهجوحأو اهرثكأ

 ىلعو 2 ةساردو اقيقحت ةعضاوتملا هتلح يف ( عزنملا ) ىلإ نئمطأ
 يف صنلا اهضرفي نيمسق ىلإ بناجلا اذه نع ثيدحلا ميسقت نكمي اذه
 : هتاجيرخت هيلإ ينتعفد امهفو : هبحاص ةبتكم

 ثحاب يأك يسالجسلا اهدمتعا يتلا يهو : فلزملا ةبتكه 1
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 . هتيرظنو هجاهنمو هتفاقث عم مجسنيو ؛ هتيصخشو هتلاسرو هعوضوم مرتحي
 ددعلاو عونلا ثيح نم ةفلتخم هدنع تءاج ةعونتملاو ةماعلا اهبتك يف يهو
 يبرعلا ثارتلا نويع مهاب متها دق هدجن اهعون ثيح نف « نامزلاو

 ةيبرعلا ةفاقثلا بناوج نم ايناج كرتي مل هنإف اهددع ثيح نمو : ينانويلاو

 نم اهب طبتري امو زاجعإلا وأ وحنلا وأ ةغللا يف ءاوس هراثآ مهأ جلو الإ
 ىعاولا نكمتملا ةشباعم ةينانويلا ةفاقثلا شياع هنأ ايك .. ةغالبو دقنو بدأ

 اذهل ةصاخ ايؤر ىّلع فقنل اننأ ىَّنح ينيليخلا ركفلا رارسأل كردملا مهافلا
 لماعتي هدجن اننأ ةجردل : ةديعبلا هتالالدو هداور مهافم تزواجت ثارئلا

 ةبتكم هسفنل نوك اذكهو . هريغ دنع اهدجن ال ةينانوي صوصنو رداصم عم

 . مهف ةدوج يف اللحمو اقتحم هعوضومب اهقصلأ ابنم قتناو نيتفاقثلا نم
 يدقنلا هعوضوم يف اهفظو نأ دعب . ةغايص نسحو : كاردإ قمعو

 . حاجنب يريظنتلا

 تلسار وأ اهيلع تفقو يتلا ةبتككملا يهو : ققحملا ةبتكه 2

 ناظم نع اثحب وأ ٠ حيضوتل ةدازتسا وأ : ةيضقل احيضوت مالعالا اهليبسب
 بعتأ نم ةلحرملا هذه تناكو . اهيلع فقأ ملو اهشقانو فلؤملا اهيلإ راشأ

 نم ضرفي اهف هتابلطتمو نضنلا تابغرل تيتا الو ينتهجاو يتلا لحارملا

 يبرعلا نامزلا تحسم راعشاو ةفيرش ثيداحاو ةميرك تابال تاجيرخت

 : كلذ ريغو تاحلطصمو مجارتو « لاوقأو « هناكمو

 اهلكش تيرحت «٠ نيتئاملا ىّلع وبرت يهو : ةميركلا تابآلا ثيح نف
 حضاو وه ايك ةبآآلا مقر عم ةروسلا مسا تابثإ يف حيحصلا اهجيرختو ماتلا

 اهيف تيفتكا : ةليلق يهو : ةفيرشلا ثيداحألا ثيح نمو . سرهفلا يف
 وأ : يعيدب نولل ادهاش اهدورو قايس عم اريس ةيغالبلاو ةيدقنلا رداصملاب

 لوخدلا نع اديعب ؛ ةينيدو ةيبرع مولع نم امهب قلعت ام وأ « ةيدقن ةيضق

530 



 انه عوضوملا نأل هتحص مدع وأ ثيدحلا ةحص نع ةيشماه تاشقانم يف

 يف صنلا قيقحت تيرحت دقف كلذ عمو .رخآ ائيش سيلو ةغالبو دقن
 عم امايبأ لصتف راعشألا اما . اهضعبي تيفتكا يلا ثبدحلا ناظم

 قرشملا ِق يلرعلا بدالا روصع ىلع ةعزوم ارصشو أتيب 622 ىلإ راطشالا

 يقابلا اكرات ليلقلا الإ اهنم يسالجسلا بسني ملو . برغملو سلدنألاو
 ثارتلا بتك نم تاحيرختلا نأب الع . ةفيعضلا يتردقو يربص هب نحنمب
 ةمخض تادلحم حفصت ثحابلا نم يضنقي ذإ ادج بعتم : ةسرهفملا ريغ

 هيتلا ةريسم لصاوي وا . ةفدصلاب هدحجي دقو رطش وا تيب نع اثحب
 ثحابك يل ادج ةقهرم ىلوألا باعيتسالا ةلحرم تناك دقلو . بوبحملا
 عبتتو . اهءاصقتساو عجارملاو رداصملا ةرثك نأ جذاسلا يّبظل ارظن ءىدتبم

 دقو . هقثويو قيقحتلا يوقي ةدحاو ةياورب ولو اهيف درو اًميح دحاولا تيبلا
 عوضوملا تيبنا ام اذإ ىَّنح دصق نع ةلحرلا هذه يف الاض يذاتسأ ينكرت
 نم ريثكلا تملعت نأ دعب . هنم هيجوتب ةيناثلا ةلحرملا تءاج تدك وأ
 يف ثحابلا هلمحتب يذلا ديدشلا بعتلا رس اهدنع تكردأو : ىآوألا

 هيف بذشأ : حضاولا ريصقلا قيرطلا نع ثحبأ يسفن تدجوف ٠ ةيادبلا
 نيواودلا ىلع راعشألا تاحيرخت يف ادمتعم ةدحاولا هتاياور ترركت ام

 تفلتخا ام الإ عجارملا نم تبثأ الو .:اليبس اببلإ تدجو ام طقف
 داتعالا نكمي اذكهو . حضاو يملع ناش فالتخالا اذه ناكو . اهتياور

 راعشأ جيرخت يف اهتعطق يتلا ةعضاوتملا تاوطخلا ةفرعمل يلاتلا ءاصحإلا ىلع

 اتيب 283 فلؤملا انم بسن ةعونتمو ةريبك ةيرعش ةورث مضي يذلا عزنلا
 فقأ مل تايبأ 5 الإ بسن ام لك تجرخ دقو راطشألا ضعب عم طقف
 نم ةدايز لثمت كلذب يهف : ناظملا يف وأ اهبباحصأ نيواود يف ءاوس ابيلع

 هذه عبتت تلضف دقو ٠ ءارعشلا ءالؤه نيواود ىلإ فاضت فلؤملا

 ..اهيلع لوصحلا ةبوعص وا اهضعب نع ثحبلا رسع مغر نيواودلا
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 وأ . هعبط دعي ملو ةميدقلا هتاعبط تبتنا ناويدب رمألا قلعت اذإ اصوصخ
 ىلإ ةلصب هناونع تمي ال باتك يف اوأ . ةيعماج ةيرود يف رشن ناويدب
 داؤد يبأ ) ناويدل ةبسنلاب . الئم  لاحلا وه الثم . يرعش ناويد

 بدألا يف تاسارد) بانك يف اروشنم هيلع تفقو يذلا ( يدايالا

 باتك يف روشنملا ( يدوألا هوفألا ) ناويدو . موابنرغ قرشتسملل ( ينرعلا
 روشنملا ( مازح نب ةورع ) ناويدو . ينميملا زيزعلا دبعل ( ةيبدألا فئارطلا )
 نم تبسن دقو . كلذ ريغو ..دادغب ةعماجم 61/بادآلا ةيلك ةلجمب

 ملو ١ ةبسن نودب انيب 23 جيرخت ىلإ ةفاضإلاب ارطشو اتيب 335 : تايبألا
 ربع ءارعشلا ةرثك هلك كلذ ىلإ فضا .ريسيلا رزنلا الإ يدل الوهم قبي
 ةلقو . ةيبدألا لفاحملا يف مهلغأ ةرهش مدعو . راطقألاو روصعلا هذه
 بتك نم طوطخمللاو عوبطملا عينت ىلإ ينعفد امم  مهراعشأب داهشتسالا

 . رشنلاو ثعبلاو قيقحتلا رظتتب يذلا يبرغملا ثارتلا ٍِق اصوصخخو ثارتلا
 . ينيضري ام مهم ىّقلتأ الف مهردنأ امو  راعشألا ةظفح لأسأ نأو

 ملا ني رصاعم رابك نيققحم تازواجت تبسنو ةحداف ءاطخأ تققح املاطو

 مهضعب تدجو لب ٠ راعشأ نم هوققح ام جيرخت يف ءانع مهسفنأ اوفلكي

 هسفن فلكي نأ نود اروهشم اردصم قيقحتلا يف هرداصم نم لمي
 ليتل ساي لل تيم ىلا عادلا را شل نال لور
0 

 ءاك

 ةساردلا هذه ةياهنب هتقحلأ امسق :نيمسق ابتمق : سراهفلا عم
 ةرجش ) و ( تاحلطصملا سرهف) وأ ( ينسلفلا مجعملا) : ىلع 3
 سراهفلا نم يتب امو .( هميهافمو عزملا تاحلطصمل يوينبلا بيكرتلا
 يف يلمع ناكو .باتكلا ةياهن يعيبطلا هناكم تلعج ةينامث اهددعو

 يتلا ( ةرجشلا ) ءانثتساب . مجعملا فورح ىلع سراهفلا بيترت نيمسقلا

 ابيلإ فضأ ملف فلؤملا اهيلع همظن يذلا يحالطصالا سينجتلا قفو اهتبتر

 : ريجشتلل ثيدحلا يملعلا مضولا هيضتقي اع الإ
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 ءالعأ هيف تيصحأ ارطش : نيرطش هتلعج دقف ( مالعألا سرهف ) امأ
 ءانثأ ممتع فشكلا يل حبتأ نمل هتدرفأ ارطشو . فلؤملا مهركذ نيذلا نثملا
 مسالا عبتت ىلع هيرطشب سرهفلا يف تصرح ءةيلاردلاو ةماعلا تاحي رختلا

 نون هيف تعبتي [< 1 مالعألا نم ملع لكل بقللا وأ ةينكلاو لماكلا
 الصأ ناك صخش مساب ىمسي اهمظعم نوكو اهتلقل لئابقلا» صاخشألا

 و (با) و ( لا ) رابتعا مدعب تمزتلا اك . دعب اهف خيراتلا لابجا عورفل
 ام هيلع اليحمو لماكلا مسالا ناكم يف تاحفصلا اركاذ (ونب ) و ( نبا )

 .ارصتخن هدوروب وأ هبيترت مدعب امإ فلتخم عضو يف ءامسألا نم دري

 اصاخ اعون :نيعون هتلعج دقف (تاحلطصملا سرهف) امأو
 لمشي اماع اعونو . ( ينسلفلا مجعملا ) وهو ةيقطنملاو ةيفسلفلا تاحلطصملاب
 ةملكلا لصأ نم لوألا عونلا يف تقلطنا يننأ امك . تاحلطصملا عيمج

 يناعم نم قوسأ مث . حلطصملل لماكلا مسالا هبناجيو : ايدجيأ ابترم هتبثأ
 هاضتقا ام ابنم اصبار ةثيدحلاو ةميدقلا رداصملا يف اهم تدرو ىيلا ةدرفملا

 فورح ىلع هييترتب يناثلا يف تيفتكا انيب .. باتكلا يف قايسلا نم اهناكم
 مشي امب اهم اظفتحم . اهيف تدرو يتلا تاحفصلا داريإو . ةيدجبألا ءاجهلا
 ملو حالطصالاب ةبيبش ةدرفم ءاج ام وأ طقف يحالطصالا لاعتسالا هنم
 . هايإ نكت

 عضو قفو هبيترت يف ةريبك ةبوعص ينتبءاج كانا سرهف ) فو
 نيب ةتوافتم بسنب اعرف 189 ىلإ ةرشعلا هباتك سانجأ عرف يذلا فلؤملا

 جيمملا ىلإ برقأو ٠ حضوأو قدأ لكشب هبترأ نأ تيأرو . سانجألا هذه

 تلدع يفتيعأ الو ءزومرلا قيرط تبرجف : سراهفلا عضو يف ثيدحلا

 ىلإ دوعت ماقرا يف جيردتلاب عورفلا ترصح ثيح ءاصحالا قيرط ىلإ اهنع
 يف يسفن تدجو ينكلو : يللاعلا سنجلا ىَّنح لسلستلاب ةيلصألا اهتاقلطنم
 هميسقت باوصو هتقد مغر تقولا سفت يف ضماغلاو فاجلا ءاصحإلا ملع
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 ةقيرطلا ىلإ تيدتها اريخأو . دقنلاو بدألا حور نع هدعبل كلذو يملعلا
 نأ لعب, .نوبضولاو :مظنتلاو .راصتخألا ليس ايف ."تكلس يلا ةنبلا
 حرف لك ماما عضا : دحاولا سنحلا عورف ىلع اهتعزو ءامسا اف تحلطصا

 تاعوضوملا لك ماما تاحفصلا تبثئاو . (0) ارفص هريغ ىلإ عرفتب ال

 سرهفلل يدقنلا ديدحتلاو ةيبدالا ةروصلاب تظفتحا كلذبو . ةعرفتلا

 هعضو ةلاحتسا نع اداعتباو : زومرلا ضومغو ءاصحإلا ةغل فافحل ابنجت
 ينكلو يسالجسلا بيترت ىلع درمتأ ملف . عزنملا يف فلؤملا دنع هدورو قفو

 . عزنملل ماعلا جابنملاب لخي الو بولطملا قفاويل ثيدح لكشب هتمظن

 اهتلالد نم دكأتلا يمه قيقحتلا يف زومرلا ةمهم تناك اذإ : زومرلا عم

 اليلد لثمي اضيا يدنع وهف هتاراشإو هتاوطخ حيضوت يف صنلا ماعم ىلع
 وهو ققحملا تاودأ مهف يف تابثب هيده ىّلع ريسلل ملسلا قيرطلا حضوي
 ام زومرلا هذه نم ليلقتلا ىلع تلمع اذكهو . باتكلا ملاع نم انبرقي
 كلذل . هحضوت ىّرخأ زومر ىلإ جاتحي رخآ اضومغ لثمت ال ىَّنح نكمأ
 : يلي امك اهراصتخاو اهديدحت ىلع صرحلا لك تصرح

 . ناوطت ةخسن - ()
 . (اقباس نيلرب) ديوسلا ةخسن - (ب)
 . ةخسنلا ةحفص مقر عم () يأ - (مقر أ)
 . ةخسنلا ةحفص مقر عم (ب) يااح (مقر ب)

 ىلع ةخسن نم امإ ةدايزلا لثمل نيسوق نيب مالك عضو يأ - ( )
 . ققحلا نم اماو : ىّرخأ

 وأ ثيداحألاو نارقلا نم ناك ءاوس لوق لك اهبنيب عضوي < « و
 . كلذ ريغ نم

 . نيتخسنلا نيب قورفلا شماه ىلع لدت ةقيقرلا ماقرألا نأ ىلإ ريشنو
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 تاحيرختلا شماه ىلع ءادوسلا ماقرألا لدت انيب

 نأب ينم اعانتقا مكحلا بيترتلاو حوضولاو ةقدلا نكمأ ام تيرحت دقو
 ديدج نم هقلخو ثارتلا ءايحإ ةيلمع يف يسيئرلا رصنعلا لثمت سراهفلا

 ٠ يملعلا ثحبلا قرط يف ثيدحلا روطتلل مضخم يجبنم ليلد ءوض ىلع
 ناتيلمعلا ذإ . باتكلا تايئزج لكل اعبط ملسلا قيقحتلا دعب كلذ

 هسراهف ديدحت يف وأ : هميوقتو هحيحصتو نتملا قلخن يف ءاوس ناتلماكتم

 . اهميظنتو
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 ردا جوري انريسب زبع م.درلا ومس < نإ هنا ممسال

 رولا مالا املا زق الا ل انسالا الأ متالا
 ويف شاررم لا وهل ازهد 7 لأ

 3-5 افلا ممحيرب البحالا
 مرنارمعزم 6 اقمار 8

 ليزا رهام هنا نسح نامل زصملا نفقا : لنيل عمم امعلريلا

 لع فوذرتا كلا ناسا ةكئلاو ربع اما دكنعلا اهي عاتتا قمسلا

 اج ءوغا اع واخ لع نيرشيلا يرسظلا عنا هليزنت قام باطل
 ا ا و اس #ث اس جيروم اننا | ةءاج رم ضيزامعا محرق

 0 1 عوضرمو
0-0 

 (ديولا_ نيلر) با ةخن نه ةمدقملا
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 :نييصا .ز معا

 :ةاذهجو را

2 

 اطعم عيان ةخ / خو هرم دع

 - رغما 0 ”/ءانآر تنزع

 ( برغملا / ناوطت ) أ ةخن نم ناونعلا

2: 
3 

1 

 5 آآ بقا ءلعكباررتم ملقا #>

35 0 
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 دي 6

 طوب امني مار عرش 0 امنا ةلولعت

- 2 

 2 مماومدم فوشي مث 13/هدحلساا ف نال 00
 لذا شا وسور طخ )رن شانك اي ع ةزةرالمس

 0 تبراَت) ميعزمرششل رس
 سلا عن هر ةنفاراغ اك يناجي رتيعزو
 وربما فوغ 0 .هداما عر نو راع دسال| خور
 0 0 ا مروج ومر زول
 ةيئازلا مضغ رع تام جل "ظلم دلد رماها
 ياسو 0 « تالا ما انكرإ انش اراك كعب
 عائإذرعام نأ ةيوز "رووح رعباانمرغارشمو
 بون: طن لقاك رج رم فراس زكر 5

 روس هوُعل لس از وعم ةيهافيا ٠
 لو نحاو اهيل غذا ايس لقانا مه تل رمل رط ةلقخل ١

 0 تايمر 0

 نوكيزأ عش سلالم وحرس ىلا راو / ِ

20 1 000 

/ 



 ب ةخن نه ةروص
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 ا انوا 3 1
 * ا
 يش رو



 ثلاثلا ثحبللا

 «: عزنا 0

 ةيدقن ةسارد

 يبرعلا ثارلا ةيلدج
 + عيدبلا حلطصم روطت

 . هجاهنمو هعوضوم : عزتملا
 . عرملا يف يغالبلاو يدقنلا حلطصملا روضت دقنلا ريظنت يف ةروث ٠ عزنملا

 رظنلا نيب عزتملا يف ةيغالبلاو ةيدقتلا اياضقلا برغملاب يغالبلاو يلدألا
 , قيبطتلاو
 ةشقانمو يدقنلاو يبدألا ليلحتلا يف جذام
 5 مالعألا
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 برغملاب يغالبلاو يبدألا دقنلا ريظنت يف ةروث ٠ عزنملا٠

 يبرعلا ثارتلا ةيلدج

 جهانملا ةهجاوم يف هتيلدج عقوم نم ثارنلل ةرصاعملا تاساردلا قلطنت
 دادما يف يدحتلا ىلع هتردق عقوم نمو بدألاو ةغللاو ركفلا يف ةثيدحلا
 ةرصاعملا ةينبلا بيكرتل ةديدج ةءارق ضرتفت يلا ماخلا ةداملب جهانملا هذه

 ددحت يتلا حلطصملاو ةغلل ةيساسألا تاينبلا نم اقالطنا كلذو : ةفاقثلل

 . اهعم هتيصوصخو ةرصاعملل ثارتلا ةباجتسا
 دوجوك ثارتلا حرط يف :رظنلا ةداعاب ماّيهالا اذه ىرن انه نمو

 نأ دعب خيراتلل اكلم حبصأ نيح هرصع نع لصفنا نييركف روضحو

 لايجألا ةينب يف رارمتسالل يضاملا ءاوتحا نع انايحا هوعضاو لصفنا
 ريظنتلا ىلاعت نأ دعب نآلا هسفن ثارتلا ضرفي ىّرخأ ةهج نم . ةقحاللا

 : رصاعملا ثارثلا ةيمك نع تايوتسملا ةفاك ىلع راكفألا ةبنبل يجبنملا

 يدام رقفو ةلزع يف شيعب جابملا ادغو دقنلاو قلخلا نيب ةوملا تعستاف
 ددعت ىلع ةيوغللا تاساردلل روطتو ةرطيس نم هارن ام ابيلإ هعفد

 يجولونكت طخن نم هارت ام مث ةهج نم اهجهانمو اهتايرظنو اهتاحلطصم
 ةلاحتساو داحتالا ناديم ىلإ ةدعاسملا ةهجاو نم ةيناسنإلا مولعلل
 قبس نأ دعب هنامز يف هقح هطعي مل يذلا ثارنلا حبصأف : ءانغتسالا

 . ماخلا ةداملاب راكفألاو ءايشألل يرصعلا ريظنتلا دادما ىلع ارداق . هرصع
 ةيميداكالا ةيعماجلا تاساردلا يف نيفرتحمو نيواه مهقنع نوسرادلا ىولو

 هتءارق نوديعي يضاملا وحن ةحورطملا راكفألاو اياضقلل ةيداعلا تاحلاعملا ينو
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 ىلع - يملعلا جابملا هيلإ لصو ام رخآ مهيديأ يفو ديدج روظنمب
 يف لماعتلاو عونتلاو روطتلل رصاعملا ناسنإلا ةيلباقو  هتاهاجتا فالتخا

 . ةيوضاملا ثارتلا ةظحل نع هب درفنيو رصعلا هضرفي قسن
 ةيناكما كلمب يملاع ثارت بصخأ دعي يبرعلا ثارتلا نأ ىَرن اذكهو

 كلذ ىَرتو . نيرصاعم يمكو ينيك ساسأ ىلع ةفاقثلا ءانب ةيلمعل ءاطعلا

 ةلواحمو هيلع ةئيدحلا ةيملعلا مهجهانم قيبطتب نآلا بناجألا ماها يف

 ملع تايرظنو يبرعلا وحنلا بتك يف ةيوينبلاك هحمالم صضعب صالختسا
 نودلخ نبا نم اقالطنا برعلا نيخروملا بتك يف ةيحيراتلاو عامجالا

 كلذ ريغو بولطملا ماّيهالا نم اهقح ذخأت مل يتلا قرزألا نبا لئاسرو
 هتلاصأب ةعنتقم انادي هتمهلتساف ثارتلا يف اهتلاض تدجو يتلا مولعلا نم
 يبرعلا يدقنلا ثارتلا ىلإ رظنلا تدرأ قلطنملا اذه نم . هئاطع ةردقو
 هنم العاج اريظنتو اجابنمو انتم الماكو اديدجو اديرف اصن كلذل اددحم

 اهدودح نع اثحاب برعلا دنع يبدألا دقنلل ةيرظن داحيا ىَلِإ قلطنم

 . ايحاص اهحرطي اك ةيساسألا اهتاينبو اهسيبافمو
 اذإ فزاجن ال رخآ انول دعي يسالجسلل ( عزلا) باتك نأ كلذ

 ةغالبلاو دقنلا ناديم يف ينرع لبقتسم لجأ نم رضاحلل يضاملا نم هاندرج
 ارائتسا اهيف ثارتلا راهتسا ىلإ جاتحت تاحورطأ نم رصعلا هعضي ام فو
 هيف عقو يذلا باليتسالا نع اهدعبي اك ابتيوه نع خالنالا نع اهدعبي
 لثمتت ةيسكع ةيلمعب مايقلا ىلع ارداق رصاعملا انليج حبصأو قباسلا ليجلا
 . ةشياعمو اثارت انباليتسا يف نيرخآلا عاقيإ يف

 ةميدقلا هتيرظن حرط يف انلداجيو هسفن نع ثدحتي نآلا عزنملا كرتنو
 يف اروصحم ناكملا اذه يف لوقلا نيلعاج اجابمو ةميق ةرصاعملاو انمز
 تالالد ىّرخأ تالاقم يف عبتست نأ ىلع عرتملل ةيميمعتلا ةيلوألا ةءارقلا
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 ةيبرعلا نيتفاقثلا يف هرداصم اهلكشت يتلا روذجلا ىوتسم ىلع باتكلا
 ىلع ةحورطملا اياضقلل ةبسنلاب مازتلالاو يطختلا يف هجبنمو .٠ ةينانوبلاو

 .هب هدرفت يعّذدا يذلا ديدحلا جابملا ءرض
 0 عيدبلا د حلطصم روطت

 يبدألا دقنلا يف تاذلا ةمئاق ةيرظن عزنملا لثمب دح يأ ىلإ :لءاستنو
 يف اهثدحي نأ نكمي وأ اهثدحأ يتلا ةروثلا دودح' يه امو ؟ ةغالبلا هنمضو
 فظوي نأ عاطتسا فيكو ؟ كساّملا يملعلا هبهذمب يبرعلا يدقنلا سردلا

 لهو ؟اياضقو اجابنمو احلطصم يبدألا دقنلا قمع يف قطنملاو ةفسلفلا
 ءانبلا نبا (« ضور ) و : مزاح ( جاهنم ) بناجم  فقوي نأ عاطتسا

 برعلا نيب لعافتلا ةعيبط لوح نيسرادلا نيب تماق يتلا ةكرعملا كلت
 ىلع ةيبرعلا ةغالبلاو دقنلا ةيرظنل ديدج ءانب عضو ىلإ اهزواجتبو نانويلاو
 بهذم قلخ اهب عاطتسا دقنلاو بدألل . ديجلاو ديدحلا مهفلا نم ساسأ
 .ادج ديرف

 ملو ءامدقلا نم انقحلا يخيرات يجبنم رطخ ىلإ ةراشإلاب انئيدح أدبنو

 يذلا  برغملا يف نماثلا نرقلا بتك نيوانع وهو « نوثدحملا هيلإ هبتنب
 اهدعب يف لثمت يتلا ةيقيقحلا نيماضملا نع نيسرادلا تدعبأ ثيح  انمبب
 ثارتلا نيوانع هيلا فدهت ام ةيبولسألاو ةيجبملاو ةينومضملا اهتالالدو

 ءىراقلا دعبأف يدقنلا نومضملا ىلع يعيدبلا ناونعلا ىّضق ذإ : يدقنلا
 يدقنلا سردلا نم ديدجو صاخ ملاع ىلع فوقولا نع اندعبأ يملاتلابو
 ( عيدبلا بيلاسأ سينجت يف عيدبلا عرتملا) ف : فداحلاو عتمملا ديدجلا

 ( ءابدألا جارس يف ءاغلبلا جابنم )و ( عيدبلا ةعانص يف عيرملا ضورلا )و
 نكمملا ِس ناك يتلا ةروثلا ىلع يلاتلابو اهيفلْؤم فادهأ ىلع تنج اهربخو

 هذه ىلع علطا ءىراقلا نأ ول ةئيدحلا ةيبرعلا ةساردلا يف اهثدحت نأ
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 ةيحوملا وأ ةهجوملاو ةعوجسملا نيوانعلا كلت ىلع اهدرمت ىلع فقيل بتكلا
 لثمت اهنأ نيح يف اصوصخ يعيدبلاو امومع يغالبلا كلفلا يف رودت ابنأب
 نم اهريغل تناك ام حالطصالا يف ةيلومشو اديرف اجابنمو رخآ اروظنم
 اههريغو صيصنتلا دهاعمو زارطلاك قرشلا يف نيرصاعملا وأ ءامدقلا بتك

 . الثم

 نم هريغ ىلع ثيدحلا ائجرم عزنملا دنع فقأس نآلا تنك اذإو
 كلذ نإف . برغملاب يبدألا دقنلا ايند يف ىرخأ تارايت لثمت يتلا رداصملا

 اياضق نم هحرطي ام عم اريسو ناونعلل اقيقحت اهب مزتلأم يتلا ةيجبنملا مكحب
 ءاطعا لجأ نم ( عزتملا) يف هعبنت تدرأ يذلا ريظنتلل ةمدخ جابنلا
 عبتأ نأ ساسأ ىلع راطالا اذه يف باتكلا نع ةيبيرقت ةروص -نآلا

 يف ةيساسألا باتكلا ةينب لثمت يتلا نيدايملا نع تالاقم ةللسب كلذ

 ءانبلا كلذ يطعتل اهلك عمجتت يبلاو ةينانويلاو ةيبرعلا مولعلا عم اهلماعت

 ةيلدج لثمي يملع طيطخت قفو ايؤرلا ةدحوو جابملا ةدحول يمرحلا
 نم اهتءارقو ايبيكرت يف اهعم ماجسنالاو تاساردلا يدحن يف ( عرملا)

 . ةليصألا ةيفاقثلا تايوهلا نع ثحبلا ايند يف قيرطلا

 ةغالبلاب هتقالعو ( عيدبلا ) حلطصم وأ ةملك دنع فقن ايمي داكأو
 : اصوصخ يسالجسلا عوضومبو امومع دقنلاو

 ىلع ال عرتخمو ثدحم ديدج لك ةغللا يف ينعت ( عيدبلا ) تناك اذا

 مسقنا يتلا ثالثلا تاحلطصملا نم يملع حلطصم ةغالبلا يف اهنإف . لاشم

 نيسحت هوجو هب فرعي ٠ الع حبصأ ثيح يكاكسلا دعب ةغالبلا ملع ابيل
 ىنعملا نيب ةحضاو ةقالعلاف نا ةلالدلا حوضوو ةقباطملا ةياعر دعب مالكلا

 ١١( صيخللا | 347
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 . اضيأ ىمسي اك فيطللا وأ عيدبلا مسال يحالطصالاو يوغللا

 : ةيبرعلا ةفاقثلا نم نييزاوتم نيبناج روطتب ( عيدبلا ) طبترا دقلو

 تاحلطصملا يتعومجم نيب قرفلا داعبتسا ىلع ةغالبلاو دقتلاو/رثنلاو رعشلا
 لا: لبق ام نلإ لهاا ذي ءامدقلا برعلا فرع انيبف ٠ عيرألا

 ىلع داّيعالاو ةقيلسلاب هيف اوزاتما مه.دا يف ايلحرم اروطت ليلقب يبسابعلا

 اضيأ ةغالبلاو دقنلا ناك . عنصتلاو فلكتلا نع اديعب ةعيبطلاو قوذلا
 امدنعو . يبدألا رثألا ىلع مكحلاو ميقتلا يف يقوذلا نوللا كلذ نم نافرغي
 عوضوم مهاك رزجعملا نارقلا صن دعب صوصخملاب رعشلاو بدألا اطخ

 يراضحلا نوللاب رثأتي وهو ةديدجلا هتاوطخ ل يغالبلاو يدقنلا سردلل
 يتلا رصعلا ةروص هاطعأ امب ينأيف يسابعلا عمتجملا هفرع يذلا يفاقثلاو
 كراعتيو اهرصانع دصريف تاوطنملا كلت عبتتي دقنلا ناك . بتكلا اهتددح

 نم ناك» ىّتح باوصلا هاري ايف لك اهتاهاجتا عضو لجأ نم نوسرادلا
 انايحا يعسو ( انايب ) انيح ص يذلا دلاخلا ثارتلا كلذ اوبتك ام عومجم

 دعتبت ال تاحلطصمو باقلا يهو . ةحاصفو ةغالب يعم امك ( اعيدب )
 نأ اذه ىّتعمو !*'؛ اهعوضوم يف اريثك دعتبت ال اك . اهولدم يف اريثك
 ءامدقلا رصع : امه ام دح ىلإ نينيابتم نيرصع فرع يبرعلا بدألا
 نباو راشب دب ىلع يمسابعلا دهعلا ليبق يناثلا ءىدتبي . نيثدحلا رصع

 يمرضخم نم مهريغو سايأ نب عيطمو ةصفح يبأ نب ناورمو ةمره

 دصر نكمي ام عم ””ينرعلا رعشلا عانص نم مهدعب ءاج نمو نيتلودلا
 تانصحم يف قارغا وأ لادتعا نم ةقحاللا باقحألا ءارعش نيب نيابت نم
 سبلي يبرعلا رعشلا ذخأ يرجملا يناثلا نرقلا ناك الف » . ةيرعشلا ةعانصلا

 ابب هل دهع ال فراخزو ىلحت هتيشوت دصق قيسنتلاو فرحزلا نم ابوث اديور

 15 يرعلا ناببلا (2)

 15 : يعبدبلا غبملا (3)
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 وأ عيدبلا مسا دعب اهف هيلع عقو يذلا وه كلذ ... وحنلا اذه قعدت
 ركل مصل

 لاعتسا نيب يرعشلا يبدألا ثارتلا ةسرادم يف قرفلا سمتلنو
 دقف . دعب ايف هيف نيسرادلا ىأر نم اقالطنا هلاعتسا نيبو اوفع حلطصملا
 . ةلكاشملاو : داصرالاو .ريظنلا ةاعارمو . قابطلا : الثم ءامدقلا فرع

 . مادختسالاو . ةيروتلاو . عوجرلاو . ليدبتلاو : سكعلاو . دارطتسالاو

 بهذملاو . ةغلابلاو  ديرجتلاو . مقتلاو . عمجلاو .رشنلاو : فللاو
 يف ةلوثبم اهدجم يتلا تاحلطصملا نم كلذ ريغو . .. عيرفتلاو : : يمالكلا

 اودصقي مل مهنأ عمو *” مبكحلا ركذلا يآ يف كلذكو : مهلاوقأو مهراعشأ
 ال برعلا نأل ٠ ةانأو رسي و محلاوقأو مهرعش رو اوفع مهءاج دقف هبلإ

 . ةظفلل ةظفل كرثتف لباقت وأ قياطت وأ سنجت نأب اهرعش فاطعأ يف رظنت

 مالكلا ةحاصف يف اهرظن نكلو : نوثدحملا لعفي ابك : ىّنعمل ىّنعم وأ
 يناوقلا دقع ماكحاو : رعشلا ةينب ناقتاو هزارباو ىّنعملا طسبو : هتلازجو
 يف ءارعشلا نيب » لضافت تناك اهنأ ايك 20 ضعبب هضعب مالكلا محالتو
 7 هتماقتساو ظفللا ةلازجو : هتححصو ىّنعلا فرشب نسحلاو ةدوجلا

 ردص عم يبرعلا عمتجملا هفرع يذلا ءىجافملا مث يحيردتلا رييغتلا نكلو

 رييغتلا اذه : يسابعلا دهعلا ىلإ يوقلا هلاقتنا مث : نييومألاو مالسإلا

 نم لقتنت انأدب ثيح : ةغالبلاو دقنلا ىلع سكعنا ايك رعشلا ىلع سكعتا

 هاطعأ ام عنصتلاو فلكتلا نم هيف نول ىّلإف عونصملا ىلإ عوبطملا رعشلا

 يف ءاوس ةتوافتم روصب ةليوط لايجا ربع اهب فرع يتلا ةرهاظلا كلن قحت
 ىّدل امومع يرعشلا حرطلا انايحأ تزواجت يتلا ةغالبلاو دقنلا يف وأ نفلا

 .ردصملا ست (4)
 .49 ل 27 : يعيدلا غبصلا (5)

 .129/1 : ةدمعلا (6)

 33 ةطاسمولا (7)
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 نإو : انايحأ يدقنلا رظنلا تزواجت تاعادباب مهضعب درفنا اًنيِب ءارعشلا
 يتلا ( مظنلا ةيرظن ) يف يناجرجلا رهاقلا دبع دنع هدجت يذلا ريظنتلا ناك
 ةيدقنلا مث ةينفلا ىؤرلا عم لماعتلا يف ىّربكلا تاقالطنالاو : ايف عدبأ

 رعشلا زواجتي ريظنتلا تلعج يسالجسلاو مزاح دنع اهزواجتو ةينانويلا
 . اريثك

 ناك انيبف : تاحلطصملا نيب صاخلا هحلطصم عيدبلل حبصي اذكهو

 يتلا اهماسقأ لكب ةغالبلا ملع هنم داريف هلبق نمو ظحاحلا دنع قلطي

 عيدبلاب اذإ : دحاو ءانب يف هدي ىلع تفرع نأ دعب ةعزوم دعب اهف اهفرعتس

 ماع رع حو + ةغالبلا نع ايبسن الالقتسا هسفنل ذختي نأ لواحي هدعب

 0 عيدبلا نم 0 امو , وبعلا نبا دنع كيلو رياعلا يملعب

 0 نسحو ع« ةراعتسالاك نايبلا ملع نم هضعبو : فراعلا

 عطتسي م لب ل يحالطصالا عيدبلا نم هضعبو : ةيانكلاو : ضي رعتلاو

 يناعملا يملعل اعبات هنم لعج يذلا هسفن يكاكسلا دنع ىَّبح لقتسي نأ
 لثم دعب اهف ( حاتفملا ١ حارش لعفيس امك اصاخ اباب هل درفي ملو نايبلاو
 ترئاكت عاونأ يف لقتسا كلذ عمو .( هصيخلت ) يف ينيوزقلا بيطنلا

 حلطصملا عقو ىَّتح رخآ ىلإ سراد نم اهعونتو اهرئاكت ىلإ رظنلا فلتخاو
 ةغبص يبستكي هدنع حبصأ ذإ اصاخ اعباط هاطعأف يسالجسلا دي يف
 ذكو : رتعملا نبا دعب نيرخأتملا دي ىَلع هفرع يذلا لالقتسالا نع ةيعجارن

 ايند يف رخخآ ىلإ موهفم نم لوحتلا ةيادب ةطقن يف فقي يذلا يكاكسلا
 ءيمي رظننن نأ انيلع ناكو .( عيدبلا) اهنمض نمو ةغالبلا ملع ديدحت

 ,9 :زاجعإلا لئالدل هقيقحت يف تيواتب دمحم ةمدقم : رظناو 259 258 : ديدجن جهام (8)
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 يف ( عيدبلا ةعانص ) نيبو . اضيأ ماعلا هقالطا يف (نايبلا ملع) نيب

 دقنلاو ةغالبلا ةلالد لمح يذلا ماعلا موهفملا اهئاطعا دعب ديدحلا هموهفم

 نيروحم لالخ نم هجلاعو سينجتلا راطإ يف حلطصملا عضو يذلا

 ةغالبلاو دقنلا هفرع ام عبطلابو . يتطنملا : ينسلفلا ريظنتلا : نييسيئر
 . لمعلا قيبطتلاو . روطت يل ةيبرعلا

 موهفم يف عزتملا اهثدحأ ينلا ةروثلا رصانع ىلإ لصن نأ اذهب ديرنو

 ال يذلا عوجسملا هناونع ىلع اياضقو ابولسأو اجابنم هب درمت فيكو عيدبلا
 هتايطعم ىلع فوقولاو ىلوآلا هتءارق دنع نهذلا ىلإ ردابتي ام عم بسانتي

 يدقنلا فيلأتلا يف رصعلا ةرهاظ نأ اذه ىنعمو . ةيوغللاو ةبدقنلاو ةيركفلا
 نيسرادلا مهوأ مازتلا وهو . ةيعيدبلا نيوانعلا هذبب طبترت تناك يغالبلاو
 ( عيدبلا ) حلطصملا كلذب طبترت تناك نيوانعلا هذه تافلؤم نأ نيلجعتملا

 ابنع نورصاعملا ثوسرادلا دعتباف ٠ يدالاو يرعشلا قوذلا قنخ يذلا

 ىَلِإ ناونعلا انزواحت اننأ ول عيضتل تناك ام ةيدقن مق كلذب تعاضو
 عزنم نأ ىرن اذببو . ةيرصعلا جهانلا ءوض ىلع هانأرقتساو نومضملا

 ةيدقن داعبأو ةيوغل ةفسلفو اياضق نم. هب ام نأو هناونع نم رثكأ يسالجسلا
 . يعبدبلا ( عزملا ) ناونع اهنع اندعبي نأ نم لمشأو قمعأو ىَوْقأ ةيغالبو

 هجاهنمو هعوضوم : عزنملا

 نيلرب ) نيتماتلا نيتديرفلا هيتخسنب ددح دق ( عرملا) ناك اذإو

 نب مساقلا دمحم وبأ هنأب همدق ثيح هخيراتو هرصعو فلؤملا مسا ( ناوطتو

 نع ثحبلا انافك دق اضيا هنإف يمالجسلا يراصنالا زيزعلا دبع نب دمحم

 . دعبو ...» : لاق امدنع ةمدقملا ٍِق هجابنمو باتكلا عوضوم ديد

 هيدبلا بيلاسأ سينجت يف عيدبلا عزنملاب بقلملا باتكلا اذه يف اندصقف
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 نايبلا ملعل ةعوضوملا ةعانصلا ابيلع ةلمتشملا موظنلا بيلاسأ نيناوق ءاصح'
 يف ةعانصلا ءازجأ بيترتو . فينصتلا يف اهسينجتو . عيدبلا بيلاسأو

 . عرفلل كلذ نم لصألا ديهمتو . عونلاو سنجلا ةهج ىّلع فيلأتلا
 دهجو ةقاطلا ردقب ةيئزحلا داوملا نم اهديرجتو ةيلكلا نيناوقلا كلت ريرحتو
 ثحابم ددحم هعوضومل ىجبملا ديدحتلا اذه ءوض ىلعو (9): ةعاطتسالا

 عيدبلاو ةغالبلا ةعنصو نايبلا ملعب ةبقلملا ةعانصلا » هذه نأ يف باتكلا

 . ةراشإلاو . لييختلاو . زاحيإلا : يهو ةيلاع سانجا ةرشع ىلع ةلمتشم
 . ءانثنالاو . عاستالاو . حيضوتلاو . ةرهاظملو : فصرلاو . ةغلابملاو

 هذه لوانت يف ينسلفلا ههاجتا فلزملا ددحي ةيادبلا ذنمو 27« ريركتلاو
 يذلا يبدألاو يوغللاو يرعشلا ثارتلاو ىسلفلا ريظنتلا ىلع اداّتعا ثحابملا

 . ةيبرعلاو ةينانويلا نيتفاقثلا نم فرغيس هاجتا وهو « ةيبرعلا روصعلا' هتفرع
 ناونع هتف لثمب يمره لكش يف اياضقلا عضي يسالجسلا نأ اذه ىنعمو
 ابنع عرفتتس يتلا ةرشعلا سانجألا كلت هتدعاق لثمي اَنيب :٠ عزنملا

 ىلإ يلاعلا سنجلا نم اهقالطنا يف ةسناجتمو ةلماكتمو ةددحم تاحلطصم

 ايعيمجتو لزانتلاب ايديلوت اعيرفت مهافمو تاحلطصم نم هيلإ عرفتت ام رخآ
 . دعاصتلاب

 دكأ دقف « عزنملا فيلأت ىلإ فلؤملا زفح يذلا عفادلا ىلإ انه ريشأو
 انلو + نايبلا ملع راطإ يف عيدبلا ةعانصل اديدج اجبنم عضي هنأ ةرم ام ريغ
 نيحلطصملا نبذه دعب ام اياضق ىلع اقح فقتل هلماكب صنلا ملكن نأ
 ةفسلفلا نم لك اهديدحت يف تمهسا ةيدقنو ةيبدا سيياقم نم نييغالبلا

 نيلهاج برعلا يسالجسلا دجو دقف : هلك يبرعلا يبدألا ثارتلاو قطنملاو
 يف هرصانع ةفرعم يغبني يذلاو ةعانصلا هذه حبحصلا يملعلا نوناقلاب

 2180 : ةرملا ةمدقم (9)
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 .ردصما رسمت 210(
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 يف ةيونعملاو ةيظفللا هتالالدو مالكلا ةينبأ ةفسلف وأ ( ةغالبلا ) ةشقانم راطإ

 لييختلا سنج يف يسالجسلا لوقي . هلك عزتملا هتبثي مكحم يريظنت قسن
 طالتخا ىلإ اريشمو ةباطخلا نيبو هنبب قرفلا احضوم رعشلاب هصخ يذلا
 باحصأ ركذ يف ببسلا ٠ : نأ كلذ يف هتجحو .برعلا دنع |هميهافم
 مهل تزيمت اونوكي مل مهنأ وه اطلتخم سنجلا اذه برعلا يندأتمو نايبلا ملع
 ةعانص صخب ام مهل نيبتي ملف ةيبطخلا ليواقألا نم ةيرعشلا ليواقألا

 وه هلك كلذ يف لوألا ببسلاو : مهدنع ةطلتخم تناك لب اههنم ةعانص

 فاللخم : اييف صحفلا روغو : اهنم اهعازتلا رسعو اهداومب اهتايلك سابتلا
 ايلمع دكؤي انه وهو .(1), ةيرظنلا ةعانصلا يف رمألا هيلع ام
 ملو : هجابنم يف ادئار نوكيس هنأ ىلع  ةدهاش اهلك عزنملا ثحابمو

 تاذلا ةمئاق ةيرظن عضاو هفن بصني ايك مزاح هرصاعمل ىّنح اهابتنا رعب
 يف هل عيرفت رخآو سنجلا نيب ةلماكتملا ةيلسانتلا ةيرسألا ةدحولا كلت يف

 ةيقيبطتلا روصلاو ريظنتلاب هئانب دعب ددحم نوناق نم اقالطنا . صاخلا هباب
 لكب عزتملا هضرفي انه دقنلا قالطاو - دقنلا ملع يف همادعنا نأل
 وبداتم هعضو يذلا نايبلا ملع رخخات بجوملا ببسلا ناكو  هاياضق

 اذهل هقبس دكؤت ةريثك تاراشإ عزتملابو .227« ةلماك ةعانص دعي نأ برعلا

 ام قمعأو ينيليهلا ركفلل مكحم فيظوت يف ديرفلا يجبملاو يملعلا عضولا
 موقي يريظنت يملع نوناق ينرعلا دقنلل ريصي يك يبرعلا يبدألا ثارثلا يف
 نورق لالخ هافرع نيذللا يحالطصالا طلخلا نم اهجرحيو ةغالبلاو دقنلا
 هلعج ام اذهو : ةميلسلا ةيملعلا ةيرظنلا ىلع ينبملا ريغ داهتجالا نم ةعبس
 قمع ىلع ءيراقلا فقي يكلو . ايناث ايغالب ادقانو الوأ افولبف يدل
 هنعضو يذلا ينسلفلا مجعملاب ادشرتسم عزنملا ىلإ عجريلف لوقن ام ةحصو
 ينلاو فلؤملا اهدمتعا يتلا ةعونتملا رداصملاب مث . هسفن باتكلا نم اقالطنا

 )١1( عزملا 1 219
  2عرملا : 376. 23 000 .
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 برعلا نم ةلوقنملا هئارآو هدهاوش جيرختل اهيلإ عوجرلا هعزنم يلع ضرف
 : عرتملا جبنم ىلإف نآلا امأ .نانويلاو

 : ةيلاتلا ةزجوملا تاوطخملا يف  فلؤملا هبتر اك هديدحت نكميو

 هب ذإ :ناسنإلا ةايح يف نايبلا ةميق هيف لوانت :ديهمت 1 .
 تقتفت امل اكارداو اقوذتو ىنعمو انايب يئارقلا زاجعالا رارسأ مهف عيطتسي
 ةيغالبلا ةعانصلا » هيلع نوكت نأ يغبني ام مهفو : نيعدبملا ةنسلأ هنع
 . ةريبعت دح ىلع (13)« ةيناببلا ةكلملاو

 زجوم دصر عم ةرشعلا هثحابم لالخ نم عزنملا عوضوم ديدحت 2
 . اهاياضق ةشقانم يف ةيجبملا هرصانع .مهأل

 ةيحالطصالا هتاعيرفت دصرو سنج لك عبتت ىلإ لاقتنالا 3

 . اقيبطتو اريظنت اهنابب عم هميهافمو

 هلاعتسا مث يوغللا هبتاحل ضرعتلاب حلطصملا ديدحت يف همازتلا +4
 الوأ هدنع ايرظن ددحملا يحالطصالا هموهفم ىلع فوقولا لبق يروهمجلا
 ليلعتلا عم اضفار وأ ادكؤم ايناث انانوي وأ ابرع نيرخآلا ءارآ حرط مث

 .ريظنتلا ساسأ ىلع ةيقيبطتلا روصلا لصفي نأ لبق : نيدهجلل

 نيريبك نيحلطصم نم .. عون وأ سنج لك ديدحتل هقالطنا 5
 مضي يذلا كرتشملا مساقلا وأ ىّنعملا لوألاب ادصاق : لعافلاو ءيطوملا : امه

 ىلع ةماع ةمدقم دعي كلذب وهو ء ةرشابم ةدلوتملا ةقحاللا تاعبرفتلا
 يذلا ماعلا يرظنلا يملعلا نوناقلا لعافلاب دصقي انس : لعافلل اهزاجا

 يقطنملا ينسلفلا اهعضو يف محتلت يتلا تاحلطصملا نيب كرتشملا مساقلا 0

 .ددحمو رذجتم يوبنب يوغل ماظن قفو ةيغالبلاو ةيدقنلا اهتلالدب

 179 1 عزملا ةمدقم (13)
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 نم يأ لعافلا ىلإ ءيطوملا نم يرظنلا بناجلا يف هلاقتنا 6
 لثمب دق يذلا  نوناقلا - صاخلا يلكلا ىلإ  ةمدقملا ماعلا يلكلا
 ىلع دمتعي ناك امهيلك يفو : اذكهو عيرفتلل الباق ناك اذإ رخآ اماع ايلك

 انيعتسم ةيغالبو ةيدقن ةفسلفل طيطختلا يف ةيعوسوملا هتفاقثو هتيصخش
 نم ةقطانملاو ةفسالفلابو . ةهج نم داقنلاو ءابدألاو ةاحنلاو نييوغللا ءارآب
 صاخلا هريظنت عضو عم اذه : ىرخأ ةهج نم نانويلاو نيملسملا يركفم

 هدمتعا يذلا يريظنتلا ماظنلا نأب هنم اناميإ ءارآلا كلت ىلع مادقالا لبق
 . ةلاحم ال باوصلا ىلإ هلصويس

 يف ةدجنملا هتايهببدبو لعافلا تايطعمل يرظنلا ليلحتلا دعب - 7

 مث ءيطوملا - يجبملا ريظنتلا سفن اهنم دحاو لك لمحي يتلا تاحلطصملا

 عم لباقتلا رصانع اهتشقانم نم جرختسيل ةيقيبطتلا روصلا دروب  لعافلا
 يرظنلا بناجلا ناك اذإ ليلحتلا زواجتي دقو ء حلطصملا ريظنت يف هددح ام

 هنم اداقتعا روصلا قوسي مث ديدحت نود حلطصملاب يتأيف سكعلا وأ ايفاك
 داريا نع رذتعي دقو ء لعف ام اليلقو . نولوقي ابك ةدعاقلل تبثم لاثملا نأب

 نكل : اهيلع فوقولا نيح لعفيس هنأب ادعاو اه هراضحتسا مدعل روصلا
 هل رخآ حلطصم دودحب همازتلال كلذ هل ضفرت تناك ةبجبنملا هتدحو

 . نيثحاب رظتنن اننا ٠ عزنملا ريغ يف لعف لهف : هروصو هتلالدو هموهفم

 دعي يغالبلا يدقنلا هنوناقل هعضو يذلا يريظنتلا ءانبلا نإف ناك اهمو
 .ةديدجو ىربك ةروث

 عرتملا يف يغالبلاو يدقتلا حلطصملا روطت
 ةيريظنتلا هنروث ديدحنو عزنملا مهفل يسيئرلا قلطنملا ىلإ لصن اذكهو

 . يسالجسلا دنع يغالبلاو يدقنلا حلطصملا روطت : ىلع فوقولاب ىربكلا

 اضيأ ناقلعتي نيمهم نيسرهف يف ىلجتي اديهمت ءىراقلا مامأ عضأو
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 : اهو حلطصملاب

 ١( هميهافمو عزرملا تاحلطصمل يوينبلا بيكرتلا ةرجش ) سرهف ( :

 ماظن قفو ابتبتر . هميهافمو عرنملا تاحلطصم لكل الماش اليلد لثميو

 انرصع هضرفي يذلا يريجشتلا مظنتلا الإ ابيلإ فضأ مل هسفن يسالجسلا .
 رخخآ ىلإ يلاعلا سنجلا نم اقالطنا يلزانت لكش ىلع ةرجشلا تممص دقو
 تلش نإ وأ يبدب اعوت 9 ىلع يونحنو .هل يحالطصا عيرفت

 هضفر يتلا تاحلطصملا كلت اهيلإ فضأ ملو . ايغالبو ايدقن احلطصم

 ضرفب يجبنملا طخملاو ةيملعلا ةيعوضوملا نأل اهشقانو اهتيثأ نأ دعب فلؤملا
 كلذ هيلع ٠ اديدحت اه عضي مل هنكل ابنبثأو اهب ىَنأ ينلا كلت كلذكو
 ديس نعدسا مفر

 لمح نم ابنكم يذلا يريظنتلا. اهسينجت تبثأ هنكلو . هتاموقم ىلإ رقتفتو
 اتلالد .

 مجعملا ) وأ ( ةيقطنملاو ةيفسلفلا تاحلطصملا قحلم ١) سرهف (ب
 ىلع هيف تدمنعا . عرنملا تاحلطصم مهفل يرورض وهو : ( يسلفلا

 بولسأ مهف يف ةديعبلا اهتلالدل ارظن اهلاعتسا نم ترا يتلا كلت
 لاحم ل نئتفاقثلا هءوض ىلع ةيغالبلاو ةيدقنلا هتاحورطأ ريظنت دو باتكلا

 ينيدورألا م ءاراو او وطسرأ 0 0 ثيح 0 دقنلا

 ءاصقتساب اطبترم 7 0 . ناكو . مهجبأ جبنا نمو 250

 . ايدجيأ اهييترت مث . ةيدقنلا باتكلا اياضق اهيلع ينبنت يتلا تاحلطصملا
 هدصق يذلا ىّتعملل اديكأت ةثيدحلاو ةميدقلا رداصملا يف ابيناعم عبتنو
 ماعلا عبتتلا يف اطيسب لمعلا اذه نكي ملو . قايسلا هاضتقاو فلؤملا

 ٍقسلفلا ' ىنعملا نيب : , مكحلا لاصتالا ثيح نم دقنلاب هطبرو حلطصملل

 يناثلا مدخيل لوألا فيظوت ف اريخأو امه دعابت ٍِل يدا ىنعملاو
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 ىلإ قع قف حجو يسالجسلا مدارأ يذلا يريظنتلا براقتلا ثادحاو

 ةهديصر وأ هايؤر يف ءيش ىلإ رقتفم ةم ريغ ةشقانمو اجابنمو اههف ديعب دح

 سفن يف يلرعلا ثارتلا مدخ اريبك ايبرع ادقان هنم لعج امت جودزملا يفاقثلا

 هذه اهب لثمي تافاضإو زواجتب ينانويلا ثارتلا هيف مدخن يذلا تقولا

 ةرولب يف اهعطق يتلا تاوطخلا ىلإ لصن اذكهو . دقنلا يف ةيريظنتلا ةروثلا
 : ةيلاتلا ةيمانلا لحارملا قفو يدقنلا حلطصملا

 هب ماق ام لوأ ناك يرهوجلا لاعتسالاو ةغللا نيب حلطصملا 1
 هطورش هل ايملع احلطصم ةعانصلا ناضحأ يف ةملكلا رارقتسا لبق فلؤملا

 اريصق افوقو ايوغل ةملكلا دنع هفوقو « هتلالد لمحت ىلع هتردقو هسيباقمو
 نكميو : دراشلاو بيرغلا ءارو يرج وأ دارطتسا وأ ليوطت نود
 ةملكلا لولدمب جورخلل ةيلاتلا صوصنلاب ةلحرملا هذه ةفرعم يف سانئتسالا
 : ايروهمج الاعتساو ايوغل

 لوقم يررهمجلا. زاجيالا مس | عوضومو» : : هلوقب زاجيإللا ددحم ١(

 :رمألا يف تزجوأ ا بحاص .هل فدارم راصتخالا ىّتنعم
 , 940 ريجو رمأو .ء ترصتخا

 هلزخ نم لاعتفا لوأ لاثم : لازتخالا مساو٠ : لازتخالا (ب
 وهو : مانس باهذ : ةّْزَخ هطسو يف : الزخ لزخف . هطسو عطق : هلزخي
 . 5٠" لوزخماو لزخألا

 اب : مهوقل لوأ لاثم وه روهمحلا دنع ةغلابملا مساو » : ةفلابملا )جا

 هعوضوم وه اذه . عسولا غرفتساو قرغأو طرفأ اذإ : هيف غلابي رمألا يف
 .'6, روهمحلا دنعو ةغللا يف

  14١علا 181
 ) )15خرملا 186 .

 ) )16عرملل 1 271
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 ةبسنلاب يروهمحلا يوغللا بناجلا يف اذه نم رثكأ فيضب الو
 يف هل ضرعت تناك يتلا تادرفملا ضعب ءانثتساب : اهلك تاحلطصملل

 يدقنلاو يبدألا قايسلل عضخي ايبدأ احرش اهحرشي ناك دقف دهاوشلا ليلحت
 رطيست مل يسالجسلا نأ كلذ ىّتعمو . بولسألا ةدحوب لالخالا نود
 اهدراوش ىلع فوقولا نم دعبأ ناك هفده نأل اهيف هعلضت مغر ةغللا هيلع
 فرصلا ينرعلا رايتلا باحصأ نم هيرصاعم ضعب لعف ايك اهيناعم عبتتو
 . يمافلا يبلاعثلاو يتبسلا يضاقلاك

 مي دقتلا كلذ نم هفده ناك حلطصملل يملعلا ديدحتلا 2

 هتفاقثب اهققحو اهيلإ فدبي ناك يتلا ةدعاقلا نع اثحب يروهمحلا يوغللا
 ةلحرملا هذه دصر نكميو . ةيريظنتلا ةيدقنلا هايؤر قمعو حوضوو هجابنمو

 : اهريغ نم وأ اهتم قبس ال ةمتتك اهسفن صوصنلا هذه يف ةيعانصلا

 ىلع نايبلا ملع نهأ نط اذه ىلإ لوقنم وهو ..ه : زاجيإلا ١(

 ةعانصلا يف ةيشانلا ىتعملا ىلإ يروهمجلا ىتعملا نم مسالا لفن ليبس
 ىتعملل ايقالم لوقنملا ىّنعملا نوكي نأب كلذ يف لقنلا ليبسو . اهيف ثداحلا
 مامزلا لثم .. يروهمجلا ىّتعملل يعانصلا ىنعملا ةبماشمل اما هنم لوقنملا

 قلعتلا هوجو نم رخخآ هجوب هب هقلعتل امإو .. ةباتكلا ةعانص :يف لمعتسملا
 وأ ٠ هئزج وأ : هتياغ وأ : روهمجلا دنع هلعاف مساب ءيشلا ىّمسي نأ لثم

 امهنم دحاو لك يف ذإ ةبباشملا : انه ءاقتلالا ةهجو . هضارعأ نم ضرع

 ,27), لوصف بيرقتو لوصف فذح

 يف لقن ايك ةعانصلا هذه ىلإ لوقنم وه مث ..» : لازتخالا (ب

 نم عبارلا طوقسو يناثلا نوكس وه يذلا فاحزلا ىلإ ضورعلا ةعانص
 ىلإ يروهمجلا عضولا نم مسالا لقن جهن ىلع امهالكو .( نلعافتم)
 اا لا )17
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 .219 دعب يروهمجلا عضولا ىلإ تافتلا الو يعانصلا عضولا

 بسك . مالطصالاو + كارنخالاو كا .00 : فذحلا )ج

 . ةليابتف ةعانصلا بسحب امآو ٠ ةلخادتم وأ . ةفدارتم : يروهمجلا عضولا

 .2900سنجلا اذه نم ريخأ وأ طيسو اهنم عون عون ىلإ اهنم مسا مسا لقنل

 غوصم ةيراعلا نم راعتسا نم لوأ لاثم ةراعتسالاو » : ةراعتسالا (د ا

 لييختلا نم عون ىَلِإ نايبلاو ةغالبلا ةعانص لهأ اهلقن مث . يروهمجلا
 رومألاو . عئانصلا يف ةئشانلا يناعملا ىلِإ ةروهشملا يماسألا لقن ليبس ىلع
 2290 عاهل مسالا عارتخا نم مييلع لهسأ وهو . اهيف ةئثداحلا

 ىلع اييف عوضومو ةعانصلا هذه ىَلِإ لوقتم وهو ٠.. : ةراشإلا (ه
 نم : ةقواسملا وأ 53 ةرخأتملا وأ ةمدقتملا هضراوعو همزاولب ىنعملا نع ةرابعلا

 عوضوم يف هتقيقحو هتاذ صخم لوق وأ ظفلب ىّتعملا كلذل حرصي نأ ريغ
 , 220 ناللا

 لبق نم + ةهباشملا ةهج يه انهاه قلعتلا ةهجو ١.. : ضصرلا )و

 2« ءيش ىلإ ءيش مض يعانصلاو يروهمجلا ىّنعملا نم دحاو لك يف نا

 . يعانصلاو يروهمج ا فصرلا ءاقتلا ةهج نكتلف هذدهف . رماب رما دضنو

 5 يغبني كلذلف . صخأ يعانصلاو :؛ افصو معأ يروهمجا ىنعملا نأ الا

 ةيروهمجلا اهتلالد ىَلِإ اهيف تفتلي الأ : ةلوقنملا ينعأ . ءامسألا هذه لئم

 202! عئانصلا يف اهلاعتسا دنع

 186 خزملا 218

 201 : عرمللا (19)» 2 د
 : 2335 عرللا 220( 12 ءامسللا 2

 2 ,262 : عزل (21)

 337 2 علل :(32)
 * د
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 نع ينغت يلا ةلماكتملاو ةقحالملاو ةعباتملا صوصنلا هذ ينتكتنو

 دب يف نوكت نأ يغبني يتلا ةماعلا ةيملعلا رصانعلا ابنم نيصلختسم اهريغ

 يهو . صوصخلا ىلع ةيدقنلاو امومع تاحلطصملا ملع يعضاو

 ةملكلل يوغللا لصألا نم حلطصملا ديدحم يف قالطنالا ةرورض

 عضولا نيب لاصفنا كانه نوكي ال ىّتح عئاشلا يروهمجلا لامتسالاف
 . روهمجلل نيلثمملا سانلا رئاس دنعو نيرظنملا نييوغللا دنع لاعتسالاو

 يروهمجلا يرغللا ىّنعلا : نيب ةقالعلاو لاعتسالا هجوأ ديدحت
 لبقتل اهدادعتساو ةملكلا رولبت يف يرظنلا يعانصلا ىّنعملا نيبو : ةملكلل

 يف كلذ دصر نكميو . اهتمدخ لجأ نم تددح ينلا تالالدلا لمحتو
 : ةيلاتلا سيياقملا

 دريل يف وأ : 1 ا امعألا ١ نيب ةبباشملا ةقالع (

 مت امدنع كلذو « هضارعأ نم ضرع وأ قطعوا . هتياغ وأ . رّوهمجلا

 يف درفملا ةلالد نم دكأتلا وه مهملا ذإ . اضرعو ارهوج نيمسالا نيب ةقالعلا

 يرظنلا ديدحتلا يف ةلالدلا هذه داعبأو رصانع دصرو نيلاعتسالا الك

 . يعانصلا

 هلقن نهرب اذإ : الوأ : نيعضوم يف يروهمحلا لاعتسالا زواجت (ب
 لاقتنا باوصك . طقف الكش اهيف هلاعتسا ةيحالص ىلع ىّرخأ ةعانص ىلإ
 هذه ينف ٠ ... ضورعلا ةعانص يف لقن ايك ةعانصلا هذه ىلإ ٠ لازتخالا
 سينجتلا يف يرظنلا حلطصملا يف هتلالد هاطعتو الكش مسالاب ظفتحي ةلاحلا
 نيلاعتسالا يب ةبساشملا ةقالع كناك اذإ : : ايناثو . سنجلا ةرجشل 000

 :اقنفو معأ يروهمجلا ىّنعملا» نوكي نأك يعانصلا لولدملا يدؤت ال

 . ةيروهمجلا هتلالد رواجب يغبتيف « صخأ يعانصلاو
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 ترثكو نيمسالا نيب ةقالعلا تمن اذإ دحوملا يعانصلا ىّتعملا مازتلا (ج

 يروهمجلا ىّنعملا يف ةبراقتم تاحلطصم نيب لخادتلا ثدح وأ تافدارتملا

 هذه يف يغبنيف بولطملا يحالطصالا لاعتسالا يف اهتالولدم تفلتخا اَنيب

 ةيمومع ءهوض ىلع يملعلا يعانصلا عضولا هضرفي امب مازتلالا لاحلا
 . ينوناقلا ديدحتلا يف لعافلا ريظنتو ءيطوملا

 املوض ىلع عضوف هتفاقث نم نكمت يمجعم مامأ انسفنأ دجن ًاريخأو
 . يدقنلا حلطصملل يملعلا هجابنم

 انلصو دق نوكن اذببو : هتلالدو هموهفم : يعانصلا حلطصملا 3
 يليلحتلا ريظنتللو ايفسلف ءيطوملا اهددح يتلا ةمدقملل نينئمطم ةيادبلا ىلإ

 . ( لعافلا ) يف هفرعتس يذلا يملعلا ينوناقلا عضولا ىَلِإ هب دهم يذلا
 يتلا تالالدلل  عزنملا سانجأ لك يف  ايعاوو ايكذ اعيمجت لثم ثيح
 قطنت اهسفني يهف صوصنلا ملكن نأ اضيأ انيلعو . اهالخ نم دقنلا مدخي

 ل ايجهنم صلختسن يك كلذو : رظنملا فوسليفلا يرغملا دقانلا ةيرقبعب

 هذه ضعب عبتتنلف « ةيركفلاو ةينفلا هداعبأو حلطصملا اذه دودح

 ةدعاق لثمي احلطصم تحبصأف ةملكلا اهيف تجضن دقو صوصنلا

 : يسالجسلا لوقي : يدقنلا ريظنتلا لاحم يف قالطنالل

 يف ائيش ءيش هب هباشي لومحمل مسا وه زاجيالا مساو» : زاجيالا (
 ٠ ةيهاملا فيرعت لمح وه ام قيرط نم امهيلع لومحم اهلا كرتشم رهوج
 .©3!:سنجلا وه كلذك لومحملاو

 اساسأ نيعرفتم نيعونك ةلضافملاو ةاواسملا نع عتمملا هثيدح ينو (ب
 ةبكرملا ظافلألا ةلمجلابو ليواقألا نإ ..» : لوقي زاجيالا سنج نع
 :اههدحأ : نامق ىيفاعملا ىلإ ةبسنلاب

 82 1 عرتملا 223

112 



 . هيلع لولدملا ىّنعملل . ظفللا ةلمجلابو .لوقلا ةقواسم

 . ةاواسم وعدملا لوألا عونلا وه اذهو هل هتقباطمو

 ام بسحب اذهو :رخآلا ىلع امهدحأ ةدايزو اهلضافت رخآلاو
 وعدملا وه اذهو . ظفللا ىلع ىّنعملا هيف لضف ام : نامسق ةمسقلا هيطعت
 قوسي اعون ناك نإو 0 عونلا اذهو ىنعملا لع ظفللا لضف ارو « ةلضافم

 ةرابعلا ف عوجرم الو 3 هيلع ةلالدلا يي جرعم ريغ لوذرم وهف مبسقتلا هيلإ

 مهاوهو . غرافلا وشحلاو . ارذهو الضف دقنلا جبن يف ىّمسملا وهو . هيلا

 , 0*6« لوقلا قالغتسا ببس يف دعب

 ةقواسم هيف ءازجأ نم بكرم لوق وه لعافلاو ٠ : ةاواسملا (ج
 ,©59يناصقن الو ةدايز ريغ نم هل ةقباطم اهنومضمل

 نم بكرم لوق وه لعافلاف ءيطوملا ريرقت دعبو »٠.. : ءافتكالا (د
 دقو : هب حرصي نأ هنأث ءزج هيلع ةلالدلل امهنم كرت نيطبنرم هيف نيئزج
 ىلع طايترالاو . يناثلاب نيطبترملا دحأ نم ءازتجالا وه امب اضيأ همسرن

 طابترالاو : يموزللا طابترالاو : يدوجولا طابترالا : ءاحنأ ةمخ
 , 200 ينطعلا طابترالاو : يباوحلا طايترالاو : يربخلا

 سرادلل عقب نأ نكمي اسابتلا ليزي هلعاف ديدحت 0 : نيمضتلا (ه
 نيمضتلا مسا كارتشا نايب نم ء يطوملا نكل ..» : لوقيف هئطوم مهف ٍق

 تاوذب ملعللف الوأ امأ : نايبلا ىَلِإ رقتفم ةعانصلا هذه يف هكبكشت وأ

 هنأب ةاصولا نم تايرظنلا يف ررقت امف ايناث امأو . مسالا اهيلع لوقملا يامل

 : ككشملا وأ كرتشملا مسالاب هيلع لولدملا ىّتعلا روصت ىلإ اندصق ىّتم

 2.182 : عزملا 24
 2.183 : عرتملا 2597
 .188 : عزل (26)
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 ىّنعملا صخلنو : اهيلع لدي يتلا يناعملا عيمج ىَلِإ مسالا مسقن نأ يغبنيف
 يناعملا اندخأف انطلغ الاو ء هصخي امب هروصت بلطنو : اهنم دوصقلا
 ةئالث ىلع لوقلل نيمضتلا نإ : لوقنف دحاو ىّنعم اهنأ ىلع ةريثكلا
 ثلاثلا ىّنعملا ىلإ لصي اهل لثميو يناعملا هذه ددحي نأ دعبو (2770.. ناعم
 ءررقت دقف ءيطوملا امأف . عضوملا اذه يف دوصقملا وهو » : لوقيف

 لوألا دصقلاب امهادحا نيتفلتخم نيتلالد نيينعم ىلع لدي لوق وه لعافلاو
 .©9) «ةيموأللاك وأ ةيموزل يناثلا دصقلاب ىرخألاو : ةيحيرص

 نوناقلا رصانع انيطعت اهلماكتو اهلسلستب يهف ةلثمألا هذهب ينتكنو
 ثحابملا لمح عيطتست هل ةدعاق يرظنلا حلطصملا ءاج يذلا يساسألا

 تازيمملا دصر اهالخ نم نكميو : قيبطتلاو يرظنلا ابيبلاج يف ةماهلا

 هعضؤ يف ديدجلا هريظنت ىّلع ءانب يدقنلا حلطصملا معدت يتلا ةيلاثلا

 : يئابنلا
 ءاغلبلاو داقنلا دنع هاندهع اع يمالجسلا دنع حلطصملا زاتمي 1

 هموهفم يف ةيهانتملا ةقدلاو ىملعلا ديدحتلا ةيصاخم ٠ نانويلا وأ برعلا

 هعضو ثيح نم ةيئفو ةيركف تالالد نم هيلإ يمري امفو ٠ صاخلا يئاذلا
 هنع عرفنت ىّرخأ اعاونأ مضي دق رهوج وهف .ةغالبلاو دقنلا راطإ يف

 اهتلالدو يتطنملا اهلسلست يف اهتدحو نع جرخت نأ نكمي ال ةعباتتم ةلالسك
 . قيبطتلاو رظنلا نيب ضراعت يا نود ةيغالبلاو ةيدقنلا

 عيطتسيل مراصلا يملعلا ريظنتلا راطإ يف حلطصملا اذه ةنورم 2

 وأ سنجلا راطإ يف هعاونأ يناعم نم ىتعم نم رثكأ لمحي نأ كلذ نمض
 هذهو « طوبضملا يغالبلا ديدحتلاو مبسقتلا ابيلإ قوسي يتلا تاعيرفتلا

 32 .0)2 : عرملا (27)
 212-213 : عربا (28)

 ١١ج
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 رظنلاب اهتقالع يف روصلا ةشقانم ىلع اندعاست حلطصملا لخاد ةيكرحلا

 . هلجأ نم حلطصملا قيس يذلا ينفلا نوللا داعبأ دصزل

 دنع اهاندهع يبلا تافدارتملا طلخ نم حلطصملا صيلخت ب 3

 ىلإ عزملا تاحلطصم عاضخا نكمب ىَّنح : يسالجسلا لبق ءامدقلا
 . هلحابم عيمج نوكت يتلا ةماعلا ةيملعلا نيناوقلا

 . اعضو : حلطصملا ةرولب 5 ىّنعملاو ظفللا يبناج ةاعارم تجب 4

 اياضق نم دريس امفو االثم ةلضافملاو ةاواسملا يقف 58 ةلالدو 3 اروصتو

 حضاولاو حيرصلا فلؤملا يأر حملن : ةساردلا نم اهناكم يف اهركذن

 . سابتلاو ضومغ لك ليزيل ةيونعملا هتلالدو ظفللا تايئزج عبتني وهو

 حلطصملا موهفم ديدحت ف ىقطنملاو ةفسلفلا ىلع داّيعالا - 5

 ةمدخ بدألاو ةفسلفلا نيب نواعتلل ةصرف ىَّضعأ ام كلذو يلالدلا هروطتو

 ساسأ ىلع ينبلا يدقنلا ريظنتلل ةدعاق ءاسرإ لجأ نم :ركفلاو ةغلل
 نأل هدوجو لفكي ايقطنم اديبأت بلطتب ةلمجو ةملكو توص لكف : يملع
 رسفت لقعلا ماكحأل عوضخلابو . قلطملا ركفلا نع ريبعت اهنم دحاو لك

 عيمج يف هارن قطنملا دييأتلا اذهو 0*2 يح نئاك يه ثيح نم ةغللا

 . عرملا لوصف

 ةلالد نيب يساسألاو مساحلا هقيرفت نم اقالطنا ةلالدلاب هعولو 6
 ىلع تالالدلا عاونأ عيمج عم اريسو ةيليصفتلا دحلا ةلالدو ةيلمحلا مسالا

 ةميمصلا ةقالعلا كلت اهل رفوي نأ دعب راظنلا دنع تدهع يتلا ةيفيكلا
 ةيساسألا امهتاينب نوكت يتلا مولعلا نم امهدفاورو ةغالبلاو دقنلاب

 يف ةيعبت نع هعزنمو هجهنم يف ردصي مل يسالجسلا نأ ىرن اذهو

 .16 : (مرائرغ) يبرعلا بدألا يف تاسارد (29)
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 يلاث رذج تاذ ةفاقث نم قلطنا ام ردقب يأرلا يف ديلقت وأ هاجتالا

 ملاعملا دصر عاطتسا اهديصر نمو : ةغلو ابدأو ادقنو ةفسلف اهمضه
 ةيملع ةركف ةمداقلا ةدقانلا لايجألل يطعي يك ديدجلا هجبنمل ةيساسألا

 نإو اهب قبسي مل ةدحو يف يدقنلاو يوغللا ريظنتلا ةيرظن نع ةقيقد
 ينرغم دقانك ةردانلا ةيسالجسلا هتيصوصخ كلذ لك عم هل ىقبتو « ىقالت

 . ليصأ

 قيبطتلاو رظنلا نيب عزنلا يف ةيغالبلاو ةيدقنلا اياضقلا

 دودحلا تزواجت ةيدقن اياضق ةدعل ةرشعلا هثحابم لالخ عزتملا ضرعت

 .ديرفلا يبرغملا صنلا اذه لالخ نم ابيلإ رظانلا دجي اك ةيغالبلا
 ةيح تارظنو ٠ رئانلاو رعاشلا بيدألا ةعانصو ةغللا يف ءارآ ةدع اناطعأو

 قبسي 'مل لكشب ميركلا نارقلا يف يركفلاو ينايبلا زاجعإلا يف ةددجتم
 هيلإ ةفاضإو قبس ام ىّلع ءانب ةيدقنلا اياضقلا ضعب دصر نكميو : هيلإ
 يف ةماعلا عزنملا تايطعمل ةيعيزوت ةلماش ةساردب موقنس اننأ نيدعاو
 تفليس ءارقلا يديأ نيب حبصب امدنع باتكلا نأ نيقثئاو : لبقتسملا
 ةغللا لاحم يف ةعونتمو ةديعب قافآ ىَلِإ  هصصخت بسح لك مهراظنأ
 نيسرادلا نم صنلا اذه دجيسو .قطنملاو ةفسلفلاو : دقنلاو بدألاو

 ةشقانملا طاسب ىلع هوضرعي نأ دعب اصوصخ ةيانع لك  يناميإ اذهو
 دب ىلع رهظت تأدب يتلا ثارتلا ىَّلِإ ةديدحلا ةرظنلا ةيواز نم ليلحتلاو
 : اياضقلا مهأ هذهو .نيروطتملو نيرصاعملا نيركفملا ضعب

 اريدك برعلا ءابدألاو داقنلا اهوح كرتعا يتلا : ىّتعملاو ظفللا 1
 ىلإ قايسلا هداق الك يسالجسلا عرنم نم رفوألا اهيصن تذحا نولازيامو

 ةيضقلا هذه ةشقانم يف دمتعا دقو : مظنلا ةفسلف راطإ يف اهناولأ نم نول
 وهو «٠ هسفنل همسر يذلا يجبملا قيرطلا لضي ال ىَّتنح تاحلطصملا ىلع
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 هنأ امك . ةيدقنلاو ةينفلا اهتلالدو ةيضقلا رصانع ديدحت وحن هبكر نيمأ بكرم

 بناحي ةيطسرألا ظافلألاك هعوضوم مدخي نأ هنأش نم ام لك كلذل ريعتسي

 يف اهتالولدم تددحت ىتلا لبواقألا لثم : ةصاخلا هميهافمو هتاحلطصم
 هدجن امم كلذ ريغو يناعملا ىَلِإ ةبسنلاب ةبكرملا ظافلألا لثمو قطنملاو ةفسلفلا
 يف ةيضقلا ملاعم دصر نكميو ةيركفلا هروصو ةيبدألا هتاليلحت يف احضاو
 : ءارآلا هذه لالخ نم يدقنلا سردلا راطإ يف يحالطصإلا اهشاقن

 ١( اليصفتو ةلمج اهيناعم يف تقفتا اذإ الإ تافدارتملا نع هداعتبا .
 هديكأت يف ىرن ام رارغ ىلع ةدرفملا لاعتسا يف سابتلا يأل اعفد كلذو

 هبيكرت نم هتقباطم موزلو ىتعملل  ظفللا -.. لوقلا ةقوام ةرورض ىلع
 نيب ازوشن امهييكرت يف ءىراقلا سح وأ |مبنيب رفانت ثدحي ال ىَّنح : هتلالدو

 لوقلاب محتلت يهو ىّنعملا وأ ةركفلا نيبو : ةركفلل ينف لماحك لوقلا
 يئفلا هبيكرت نم ىذغتتو .

 وشحلاب ىّنعملا ىلع ظفللا قوفتي الف رخآلا ىلع امهدحأ ةدايز (ب
 زاجيالا نم كلذ ناك ظفللا ىلع ىّنعملا داز اذإ نكلو : دارطتسالاو

 . هتلالد ديدحتو بولسألا بيكرت يف نفلاو ملعلا يتتلي انهو . بولطملا
 تاوذ يه امب ظافلألا نإف ٠ ىّنعلاو ظفللا نيب يوضعلا داحتالا (ج

 اقبط نوكي نأ اهم لكل يغبني « ظافلأ تاوذ يه امب يناعملو ناعم
 يك © «لضفأو متأ وهف ىّتنعملا هبش ظفللا ساسما نككمأ نإو :رخآلل

 حور ظفللا وزغيو ء ىتعملا لمحل ةليسوك ظفللا يف اهيب ةيئانثلا مطحتت
 . يرعشلا ظفللاك هايا ريصيف ىّنعملا

 رثنلاو نارقلا نم ةعونتم اروص قوسب عتمملا يرظنلا ديدحتلا اذهبو

 ىلع اهانعم لضفي سيل ليواقأ هذهف» : قيلعتلا اذهب ينأي مث رعشلاو

 هلاك عرمملا 0300
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 ليواقألا تحت ةعقاولا ةصاخلا روصلاو . ائيش اهانعم ىلع اهظفل الو اهظفل
 اذه نم لثملا هذبب فككيلف .رصحنت تسيل ةيلكلا دعاوقلاو ةماعلا

 دنع اهحرط نكلو برعلا داقنلا نم اهانعمس ةلوقم هذهو .23'' عونا

 ةفسلف وأ مالكلا ةعانصل دحوملا يريظنتلا قسنلا اذه يف متي يسالجسلا
 نكمي ةيدقن ةيرظنل ادودح قحب حرطي يذلا يريجشتلا مرحلا لظ يف هتينبأ

 مولعل جابنم نم رثكأ حرطت ةيرظن يهو ةيرصعلا تاساردلا يف رمثتست نأ
 . انارقو ارعشو ارثن ينفلا اهمحالتو اهدارفا يف ينرعلا ناسللا

 نم اريبك ابيصن يسالجسلا نم ةلالدلا ملع ذخأ دقو : ةلالدلا 2
 فديب تالالدلا عاونأ عيمجل ضرعت دقف .ريظنتلاو ليلحتلاو سردلا
 يف هدعاست يلا ةيجبملا دودحلا عضوو يبدألا ةياثلا ىوتسم قيمعت

 اصالختسا روصلاب اهطبرب ايدقنو ايفسلف ةلالدلا ددحي نا دعبف : هتفيظو

 صوصتلا هذه مامأ رصبتملا سرادلا كرتنلو قايسلا اهضرفي يتلا ةيضقلل

 ةدحو يف هلخادنو عزنملا لماكتل ارظن اهنع ينغت نأ نود اهريغل ريشت يتلا
 : يونعملاو ينفلا اهدعُبو ةلالدلا ملع ىلع هسفنب فقيل كلذو . جبلا

 موهفم ديدحتل ةدعاق ىلع فلؤملا انب فقي ( ءافتكالا) ةلالد لف

 محالتلا نم جرخيل هيلع هتلالد ءانبو .حلطصملل فيرعتلا عضو يف ةلالدلا

 . يتيبطتلاو يرظنلا اهيبناج يف ةبصخ اياضقو راكفأ نم هدجن امب اهبنيب
 نيب ةبسن » هدنع ينعت  الثم (  ةفاضإلا) تناك اذإ هنأ ىَرن اذكهو

 نإف « يناثلا ىلإ نمايعلاب هتاذ تروصت دحاو لك ام فصو اذإ نيئيش

 رجنا دق افاضم انهاه نأ ةلمحلاب ةيضتقملا » ةلالدلا ابنوك يف نكت اهتلالد

 امهيلع قبطنملا لوقلا يف ناطبترملا امهو : هب ظوفلملا فاضملا عم نهذلا يف

 دوصقم ضرغي لوقلا طبر وه قايسلا » ناك اذإ هنأ اي 2227 «نيفاضملا دح

 .185 : عومملا )1

 .189 88 -: عزنا )32)

118 



 ةصانلا فوذحملا ىلع ةعطاقلا ةلالدلا » يه هتلالد نإف « لوألا دصقلا ىلع
 ةلزنم لزنتملا عوتلاب دحاولا هريدقتل وا ٠ يصخشلا هريدقتل ةزربملا . هيلع

 ءىراقلاب عوجرلا ةرورض ةاعارم عم (*لعفلا ىلإ ةوقلا نم يصخشلا
 هيلإ يمرب ام بعوتسي يك ( ينسلفلا مجعملا ) يف لعفلاو ةوقلا ىّنعم ىلإ
 ال ىَّتح انايحأ بدأتتو انايحأ فحت يتلا ةئداهلا ةيملعلا هتغلب يمالجسلا

 ةمارص يف قوذلا قنتخي الو . يبدألا بولسألا ةنورم يف ةركفلا لضت
 ىلإ انئمطم لقتنا يرظنلا ديدحتلا اذه نم ىّهتنا اذإف . تطنملا بيكرتلا

 قلعيو ةيآلا هذه للحي وهف ٠ اقثاو اهيلع قلعيو ةراتخم اهقوسي روصلا
 اهوؤاج اذإ ىَّتح :ارمز ةنحلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو٠ : اهيلع

 باوجلا فذحي امئإو : فوذحم اضيأ باوحلاف ٠ : هلوقب « اهباوبأ تحتفو
 كرتي عماسلا نأل : ةغلابملا دصقل باوجلا ةيضتقملا تاودألا هذه لثم يف

 قوسي ثيح كلذو : فصولا اهب طيحي ال ءايشا هريدقتب هليخت ىّصقا عم
 ةذخآو ٠ ةددعتم هوجوو : ةريثك ءاحنأ ىلع عقب دحاو ىّتعم ىلإ قايسلا

 مهولا راحي ةعفد هيف عقت اهنأك نمز يف ضعب لدب اهضعب ذخألو : عونلاب
 هب حرصملا دنع نهذلا فقول باوجلاب حرص ولو . كلذب اهل ليختلا مظعيو
 قيلعتلا نع ينغ هريغو صنلا اذهو ؟2*)«عقولا كلذ هل نوكي الف نيعملا

 ( قايسلا ) نيبو : مالكلا ةينف يف ليختلا رودب فلؤملا ماتها سملن هيفو
 روصلا نم قيبطتلاو يرظنلا ديدحتلا يف فيرعتك ( ةفاضإلا ) و ةلالدك

 اذهب انباجعا ينمت ال نحنو . بولطملا يلالدلا دعبلا لثمتي : اهليلحتو
 ةيريرقتلا حورلا ضفرو ءاحيإلاو لايخلا ةيمهأل ىّدملا ديعبلا ينفلا ليلحتلا
 نأ ءىراقلا ىّلعو ( هتراشإ ينكت حمل١ نفلا نأل : يبدألا قلخلا ةيلمع يف

 مظعيو مهولا راحي ثيح ٠ ليختلا ىّصقأ وحن ةهجوملا ةراشإلا ماهس عبتتب

 . قبالا ردصملا (33)
 .190 : عرملا (34)
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 ةدحو نوكت يتلا صئاصنملا عم  مهسي نأ هنأث نم اذهو ه ليختلا

 اهءانب عضي يتلا ةعانصلا يف ةقيمعلا يسالجسلا ةيرظن ةرولب يف  عزنملا
 ةيوغللا ةداملا عدبملا نانفلل يطعي لماكتمو ددحم يملع جهنم قفو نينملا

 هتيلمع يف اع راضي لا يغبان يلا ةميلسلا ةينفلا سيياقملاو . ةمظنملا
 بولسالل رصبتو ةوقو ءاهدب دعملا ( عرتملا) اذه نم اقالطنا ةيعادبالا

 . انومضمو ةلالدو افيلأت لماكتملا

 ىّدل ديعبلا قمعلا سملن ثيح : سفنلاب نفلا ةقالع 3

 نمو ةاناعملل ردصمك سفنلا نم ةيعادبالا ةيلمعلا قالطنا يف يسالجسلا

 يف عقولا عبتت لجأ نم يتفلا لمعلا دودح تيبثت يف ةعانصلل موقمك ركفلا
 دوعت اهيلإو ةينفلا ةدحولا ردصت سفنلا نعف ققلتملا ءيراقلا سفن

 لمحي نم قالخملا ينفلا ءانبلا نأ هدنعف . اهعم لعافتلاو اهقوذتو اهباعيتسال
 نم ابيب امبو ةاكاحلاو لييختلاو بيكرتلاو بولسالاب ريثاتلا ةلالد هسفن يف

 هتروص نفلل يطعب يذلا ره ىرخأ ةهج نم يريظنتلا يلقعلا روصتلاو ةهج

 فيك ( ٍلباقملا فذحلا وا لباقملاب ءافتكالا ) عون يف هيلإ رظناف : ةبولطملا
 عونلا اذهو » : ةيقيقحلا قلخلا ةيلمع هل متتل ةعوتتملا تاودألا نيب طبري

 لزحلا « ةبوذعلاو ةجيبلاو ةوالطلا يذ ليمحلا لوقلا نم وه ةلمجلاب

 + طابترالا نم هئازجأ نيب ال « عمسملا ذيذللا + عزنملا بيرغلا : عطقملا
 مث : ءايصألا نيب لصولاو بسنلا كارداب ذاذتلالا نم ةقطانلا سفنلل الو

 نم هل رفوت كلذلف . هب روعشلابو لعفلا ىلإ كلذ نم ةوقلا يف ام زارباب
 اديدج ادعب فيضي كلذب هنأكو 25! موظنلا رئاس هب نيابي هارت ام ةيزملا
 ءابدألا اهدقتفا يتلا : ةيدقنلا يلاتلابو : ةيبدألا سيياقملا ةدحو هل متنل

 دعب اونوكي مل نيذلا برعلا نيسرادلاو نيركفملا نم راظنلا ريغ دنع داقنلاو
 دئارلا يسالجسلا ناكف دقنلاو بدألاو ةغلل نيرظنملا دنع ام ىّلع اوفقو دق

 195 : عزل (35
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 ىَرْن اذكهو : ايؤر حوضوو ابدأو الع هئلل دعتساف غارفلا كردأ يذلا
 نيبو هتالالدو يبدألا رثألا نيب ةقالخملا ةقالعلل اركبم فلؤملا للعي فيك
 اهيف محتلي يتلا سفنلاو نادجولاو نفلا نيب يأ ةقطانلا سفنلاو روعشلا

 دعبو نومضملا قمعو لكشلا ةوق نيب ةيزاوتم ةيلمع يف ساسحالاو لقعلا
 يتلا ةيناجرجلا ( مظنلا ) ةيرظن اننهذ نع بيغي الو . كاردالا نيبو ةلالدلا
 نكلو ةرصاعم تاسارد عضوم تلازالو نيسرادلا نيب همسا تدلخ

 نانويلاو برعلا نم اهحارشو وطسرأ تايرظن لثمتي نأ عاطتسا يسالجسلا

 نإو مزاح هريظن نم ىَوقأو رثكأ ٠ ةغالبلاو دقنلا يف ايبرع اهفظوي نأو
 . هاجتالا اذهب ءانبلا نبا عم ادرفنا دق نايبرغملا نادقانلا ناك

 هتاليلحت ضعب يف انايحأ حضاولا وه ةيبدألا تاساردلا عباط ناك اذإو
 يبدألا دقنلا ةسرام ساسأ ىلع ينطنملا هعضبم اضيأ لخدي هنإف ةيبدألا

 لدب اهزارباو ةركفلاب ايفتكم دهاشلا يناعمل تامسقتلاب طبتري امدنع كلذو
 مأ» : ةئيركلا ةيآلا هذه للحي وهو هيلإ عمتسنلف « ةينفلا اهداعبأ عبت
 : لوقيف ٠ نومرجت امم ءيرب انأو يمارجا يلعف هتيرتفا نا لق  هارتفا نولوقي

 ةبسنك ثلاثلا ىلإ ام لوألا ةبسن ةعبرا ءازجا نم بكرم لوق اذهف»

 هريدقتو « هيلع يتب ام ةلالد مطقل كورتم اهضعب نأ ريغ « عبارلا ىلإ يناثلا
 : هنم ءارب متناو يمارجا يلعف هتيرتفا نا : حيرصتلا ىلإ هنم تافوذحملا درب

 وهو . يمارجا يلعف : هلوق ةبسنف . نومرحت امم ءيرب انأو مكمارجا مكيلعو
 متنأو : هلوق ةبسنك . ثلاثلا وهو ٠ مكمارجا مكيلعو : هلوق ىلإ : لوألا
 . عبارلا وهو : نومرجت امم ءيرب انأو : هلوق ىلإ : يناثلا وهو : هنم ءارب

 , 00 ءامهدحأب نييسانتم لك نم أزتجاو

 دق رعشلا ةينب تناك اذإ : ةباطخلاب هتقالع/هموهفم : رعشلا +4
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 ئ . مهسفنا برعلا داقنلا نيب ايف تفلتخا ةديدع رظن تاهجو تفرع

 ,فيرعتلاب داع دق يسالجسلا نإف « نانويلا نيبو امومع برعلا نيب تفلتخا
 يف اهدجن يتلا هتروص هاطعأو هاّمنو برعلا نم هحارشو وطسرأ ىلإ
 يف برعلا دنعو ميدقلا برغلا دنع ام قمعأ نيب ةجضان ةلماكتم ( عزنملا )
 . ءانبلا نباو يسالجسلاو مزاح جبنم

 اك اهتيصوصخ نع ثحبت يرعشلا دحلل يمالجسلا ةرظن تناك اذإو
 هثحابم نيعبتتم عزملا يف ديدج نم رظنلا ىلإ انعفدت ةرورضلا نإف ىرتس
 مث .٠ ةّيسفنلاو ةينفلا هتالالدو هدودحو هحور يف (رعشلا ) ءارو ايرج
 سنج يف لوقي : هنع اهاصفنا وأ اهئاقل يف اضيأ اهَّدَحو ةباطخلاب هتقالع

 عوضومو ٠ ةيرعشلا ةعانصلا عوضوم وه سنحلا اذهو ٠ : ( ليختلا )
 . ثحبي ةيتاذلا هضارعأ نعو رظنب هيف يذلا ءيشلا وه ةلمجلا يف ةعانصلا
 دنعو .٠ ةيواستم ةنوزوم لاوقأ نم فلؤملا ليخلا مالكلا وه رعشلا ناك ذإ

 و ٠ يعاقيإ ددع اهل نوكي نأ : ةنوزوم اهنوك ىّتعف : ةافقم برعلا
 نإف : ةيعاقيا لاوقأ نم افلؤم ابنم لوق لك نوكي نأ وه : ةيواستم اهنوك
 نوكت نأ وه ةافقم اهتوك ىنعمو :رخآلا نامز ددعل وام هنامز ددع

 دنع هدجن فيرعتلا اذهو .2”«ةدحاو اهنم لوق لك اهب مع يتلا فورحلا
 قايس يف اهجاردا ةزيم عم فرصتب وطسرأ نع القن مزاحو انيس نبا

 + هعزنم كلذ ىلع نهربي اك يسالجسلا تاريظنت اتضتقا يتلا تاينبلا
 هذه نم ىّعم لكو ٠... : قباسلا دحلل ليلحتلا اذه اهضعب زربيو

 وه لييختلا نألو . ةيلكلاب امإو ةئزجتلاب هيف رظنت ةعانص هلف يماعملا

 ذإ ... اهرظن لحمو اهعوضوم نوكي نأ يغبني عيمجلل كرتشملاو هتيرهوج
 ببسلا نكل  لاع يميداكأ ملعت ا مظتتملا ميلعتلا وه كلذ ناك
 0 مهنأ وه اطلتخم سنحلا اذه برعلا يبدأتمو نايبلا ملع باحصأ ركذ يف

 5 م 0 (62 ٠ ءاغلبلا جا .) و (16] :رعشلا فلا رظناو .218 : هرمل (37)
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 ام محل نيبتي ملف : ةيبطخلا ليواقألا نم ةيرعشلا ليواقألا مهل تزيمت اونوكي
 يف لوألا ببسلاو : مهدنع ةطلتخم تناك لب امهنم ةعانص ةعانص صخب

 صفحلا روغو : اهنم اهعازتنا رسعو اهداومب اهتايلك سابتلا وه هلك كلذ
 اذه دعب دكؤي مث ©*ءةيرظنلا ةعانصلا يف رمألا هيلع ام فالخب : اييف
 : لي ايف اهلمجن ةيفسلفو ةيبدأ حور يف طورشو سيياقم ىلع

 ام نع ةروص ذخأ ىلإ سرادلا ةدوع ةرورض ىلع هيبنتلا - 1
 دودح نم هب درفنت ام فرعيل ٠ ةيرظنلا ةعانصلا يف رمألا هيلع
 . ليصفتب ةعانصو تاحلطصمو

 هدنع لايخلا موهفم انفرع دقو (  ليخملا لوقلا ) ىّنعم ليلحت 2

 : طورش ىلع لمتشملا بيكرتلا يف انه هب فّرع يذلا قبس اهف

 بيدألا نيكفل ةيمتح ةرورضك ءايشألا نيب لصولاو ٠ بسنلاو : طابترالا

 ىلإ ةركف نمو : ةروص ىلإ ةروص نم لاقتنالا اهعم عيطتسي ةعانص نم
 نأ ءىراقلا بيدألا اهب عيطتسب اك : ةدحوو محالتو لسلست يف ىّرخأ

 دقانلا ىلإ لصن يلاتلابو . ةيركفلاو ةينفلا هتالالد عبتتيو رثألا عم فطاعتي
 ةعانصلا هل ديشو دودحلا هل مسر نأ دْعب اجضان رثألا همامأ ىوتسا دقو

 ةعانصلا هذه ةينب ىلإ رثألا اذه عوضخ ىدم عبتتيل نآلا ءاجو : ةيريظنتلا
 ةفاضإو اعادبإو ةناتم رثكأ انوناق هنم جرختسي يك اهماظنو اهرظن يف

 يدقنلا لوانتلاو + ملسلا يبدألا قلخلا برد ىلع نوعدبملا هب يدتبم

 . ملسألا

 ةلالدلا عم اهقايسنا ثيح نم ينفلا قلخلاب سفنلا ةقالع - 3

 سفنلاب اعانتقاو اساسحا اهيف هثدحي يذلا ينفلا ثدحلل اهناعذإو ةيليمختلا
 نذإ يهف ٠ اهتاعلطتل هب بيجتسي ام لمحي مل اذإ هنم رفنت دقو « ةقطانلا

 .219 : عربملل (38)
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 . ركف لامعاو ةيور ريغ نمو ايئاقلت ىَرخأ نع ضبقنتو رومأ نع طسبنت
 وأ رثألا اذه يف ( ةيرفانملا ) وأ ( ةيمئالملا ) رصانعلا دوجو يح نم كلذو
 , كاذ

 ناعذإو ليخما لوقلا يف ةنماكلا ةيبذاجلا رس يف ببسلا زاربإ 4
 بسنلا كاردإ نم ةقطانلا سفنلل نئاكلا ذاذتلالا ١ دوجول هل سفنلا

 مغر انه ةلوقملا هذه رركأو 39 ءايشألا نيب لصولاو تاكارتشالاو

 كاذ وأ رثألا اذه وحن اهلعف در يف سفنلا ةعيبط ىلع ديكأتلل اهركذ

 . ثيدحلا اذه ةداعإ يلع محي لصفلا قايس نألو : باجيلاب وأ بلسلاب

 قفدلا كلذ يف رخآ ائيش ءيشب كردت نيح سفنلا هذه ةعيبط نم نأل

 : نم ضبان يبدأ دوجوو يرشب دوجو : نيدوجو نيب قالخلا مهلملا

 طاسبلا نم اهورعي ام كلذ دنع اهورعي ٠ نأ . ةبسنو . ةيبشو .٠ ةراشإ

 ريغ ايناسفن الاعفنا سفنلا هل لعفنت ةلمجلابو . برطو يناحور
 . م40) , يركف

 لييختلاب ناميإلا ىلإ رعشلا يف بذكلاو قدصلا ةيضق زواجت - 5
 ثيح نم ذخؤت امنإ ةيرعشلا ةيضقلا تناك ذإ » ماهلإو يحو لكل ردصمك

 ةرهشلا ثيح نم ةيبطخلا وأ ةيلدجلا ةيضقلا ذخأك» « طقف ةليخمع يه
 00 طقف عانقالاو

 لع. نهدلا دل اكروصتا يضرب برتقال ياعلا نيت دج
 ةيصولاب ةيرظنلا ةعانصلا يف ةداعلا ترج ًامْدقَف د ابنع ريبعتلا ىلإ عافدنالا
 مدقتي نأبو « اهيلع هروصت فقّيو . ظافلألاب جهلي نأ هل ريذحتلاو رظانلل

 ايلع قبطي 7 روصت من اهروصتيو هسفن يف يناعملا ررقيف الوأ

 الا ردصملا (39)

 الا ردصملا (40)

 0 ات 5 53 0 : عرملا (400
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 ب « ظافلألا

 يرعشلا لوقلاو امومع ليمحلا لولا رصانع ديدحت 7

 بكرملا « هبذك نقيتملا ء زفتسملا لوقلا يف نمكي ينفلا لاح لاف ٠ صوصخملاب
 ةاكاحمو ء رومأ لييختب يحوت تالالد لمح يذلاو . ةعرتخم تامدقم نم

 ثيح نم اهذخأن امنإ يرعشلا لوقلا ةمدقم تناك امل» هنأ كلذ : لاوقأ
 عرتخلا لوقلا ناكو  ليق نم انل مدقت اح طقف زازفتسالاو لييختلا
 يف بهذأ ناك .. سفتنلل اذاذلإو ازازفتسا رثكأو اليبخت مظعأ هبذك نقيتمل

 يبطنملا امأ يرعشلا لوقلا ىلع يسالجسلا زيكرت ظحاليو .(*37 ههانعم

 .اضرع هنع ثدحتيف

 مث لييختلا يف اطيسب ازيح اهيطعيو : يلاطخلا بولسألا رصانع ل 8
 هدنع لثمتت يهف مومعلا ىلعو : ىّرخألا ثحابملا قايس يف اهعيزوتب ينتكي
 اهنكلو يرعشلا لوقلا عم اهيف يتتلت صئاصخ نم هيلإ ةراشإلا تقبس اهف
 يف رعشلا عم اهيقالت مغر ء عانقإلاو ةرهشلا ثيح نم اهتيضق ذخأب زاتمت

 زايتماو + اضيأ ةباطخلا يف لوقلا يف قدصلا رصنع بوجو مدعو لييختلا
 . صاخلا هئانبو هحور نم ثعبنت ىّرخأ تافصب رعشلا

 ليثقلاو ةاكاحما وه لييختلا نأ  رعشلل ةبسنلاب  ةصالخلاف 9

 ةليخم يه ثيح نم ذخوت امئإ ةيرعشلا ةيضقلا تناك ذا: رعشلا دومع وهو

 عم ولو لاعفنالا رفوت طرشب « اهقدص مدع وأ اهقدص ىلإ رظن نود طقف

 نإف « هنع لعفني الو لاوقألا نم لوقب قدصي هنإف ٠ قدصلا رصنع بايغ

 ثدحمي الو لاعفنالا رثؤي ام اريثكف ىّرخأ ةئيه ىلعو ىّرخأ ةرم لبق

 رظن نود عانقإلاو ةرهشلا اهيف طرتشيف ةباطخلل ةبسنلاب امأ .2**)ءاقيدصت
 .249 : عرملا (42)

0 

 252 عزملا (43)

 , 220 : عرملا (هم)
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 . همدعو قدصلا ىلإ

 هئاقل يف رعشلا نع ركذ امل اعبتو : ةاكاحماو نزولا نيب رعشلا 5

 رخآ عوضوم ىلإ لقتنن : امهنم لك صئاصخ ديدحتو ةباطخملا نع هداعتباو
 : ( نزولا ) وهو سرادملاو ناكملاو نامزلا فالتخا ىّلع رعشلل ًارايعم دعي

 يلا تاحلصطصملا رطخأو ميدقلا ينانويلا نفلا رايعم ةاكاحناب طبتري انه وهو

 . ةرصاعملاو ةثيدحلا ةينفلاو ةيئاورلا سرادملا يف لاعفلا اهرود بعلتو تبعل
 يف هعم فقن نأب بابلا اذه نع يسالجسلا يأر رصانع دصر يف ينتكنو
 يتلا ةدحولا نع الاصفنا ال اليثمت هريغ نع ينغي وهف (ريدصتلا ) عون

 ةدحاو ايؤرو دحاو جبنم يف عزملا ةايح ايف تعرز دقو اهنيبارش لخادتت
 ل ل ل يوضع لماكتو
 (ريدصتلا ) لوانت ىلإ لقتني ( لييختلا ) يف قبس امل لمكمو ديدج حرط يف

 نم اييلإ فيضيو ( ليختلا ) يف ام ضعيب لصتت ةيضق نم هحرطي امو
 ثيح نم ( مظنلا ةيرظن ) يف حلطصملا اذه اهلتحي يلا ةناكملا ةيواز

 يريظنتلا قالطالا اذه هضرتفي ام عم بولسألا ةفسلف ىلع ماعلا هقالطا
 اليثم هل دجن ال لكشب اهلالدو اهدح يف ةيضقلل ةقيقد ةينف سيياقم نم

 . ةيملعلا ةقدلاو ةيلومشلاو معلا ثيح نم داقنلا دنع

 اذإ رابلت ثيحب ةيضقلا حرط يف (ريدصتلا ) اهلثمي يتلا ةدحولل ارظنو
 ليجست يف ءىراقلا حمستسأ يننإف ءاطقف هلم جذامت ىلإ تعزوت يه

 دقتلا نيب وأ . نانويلاو برعلا نيب نراقملا دقتلل راطاك هلماكب صنلا
 نيب انه ةنيابتملا ةيلاكشالا حرط نأ دعبق : يداعلا دقنلا نيبو رظنملا ينسلفلا
 نراقم راطإ يف دحلا مسر ىلإ لقتنا يلدبم لؤاست يف راظنلاو برعلا

 : لاقن

 ةداملا يتفتم نيئزج نم بكرم لوق وه عونلا اذه يف لعافلاو ..ه
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 دفو ٠ ةيمئالم لاحم رخآلا دنع وه ىّنعم ىلع لدي اهبنم ءزج لك لاخملاو
 اه دحأ عضوو . رومألا نم يمئالملا سنجلا يف اهعضو يتهج نم اذخأ

 . ارارطضا عضولا ةئيه بسحم ردصلا ىلع ادودرم ارجع رخآلاو اردص
 زجعلا وهو :٠ نيئزحلا دحأ نوكي نأ يغبني ررقت الل هنأ كلذ ىّعمو

 نود طقف رخآلاو . ةيابنلاو . ةمتاخلا يف لوقلا نم انئاك : ةرورض

 ىلع مالكلا زاجعأ در وُه ريدصتلا : موق لاقو . هئانثأو هفيعاضت

 نم عونلا اذه نأ نوري ةغالبلا ةعنص لهأو نايبلا ءاملعو .هرودص

 يرعشلا لوقلاب صوصخم وه بيكارتلا نم بولسالا اذهو . موظنلا
 يارلا اذه مهمازتلال ءالؤهو . ةصاخ يقاوقلا يف هنم مهدنع عقيو : طقف

 هنأ نوريو : يرعشلا ريغ لوقلا نم هلمجلابو نارقلا نم هنوطيمب مهنإف
 يف ةعانصلا هذه ءاملع هعضو ام لمأتن نأ يغبنيو . طقف رعشلا يف دجوي

 له يفاوقلاب اهنم هصيصختو . ةيرعشلا ليواقألا ىلع هرصق نم عونلا اذه
 نع ايدب صحفلا مدقت نا دعب هقح كلذ يف رظنلا ينويو ؟ قدص وه
 عقيل : عونلا اذه يف دارماو . عضوملا اذه يف ذوخأملا يرعشلا لوقلا

 ضيقن يثزج ىلع صحفلا عقيلو .دحاو دح ىلع رظنلا يف دراوتلا
 : لوقتف نيلباقتم

 لاوقأ نم فلؤملا ليخنا لوقلا وه  ليق دق اك يرعشلا لوقلا نإ
 نإ : لوقنف دحلا اذه ءازجأ لمأتنلو ةافقم برعلا دنعو ةيواستم ةنوزوم
 ةيواستم اهنوك ىّنعمو : يعاقيا ددع ال نوكي نأ وه ةنوزوم اهنوك ىنعم
 لاوقأ نم افلؤم  ءزج لك ةلمجلابو  ابنم لوق لك نوكي نأ وه

 اهنوك ىّنعمو .رخآلا نامز ددعل ايواسم اهدحأ نامز ددع نوكي ةيعاقبإ
 ليواقألا كلت نم لوق لك اهب مْ يتلا فورحلا نوكت نأ وه ةافقم

 رهوج هب ناك ذإ رعشلا دومع وهو . ليثقلاو ةاكاحملا وه ليبختلاو . ةدحاو
 لبق نم هنأ نيب وهو : لعفلاب هدوجوو : هتعيبطو : يرعشلا لوقلا
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 فمملا لوقلا انه يرعشلا لوقلاب نونعي امنإ . يفاوقلا يف اضيأ كلذ مهمازتلا
 موقملا لصفلا وه نزولا ناكو : رعشلا يف اضيأ كلذ مهمارتلالو : طقف
 وهو رخآلا ىّتعملاب دعب اورعشي مل مهنأل : هرهوج منيتلاو ا يخل يع
 اذه يف ةيفقتلا عبت ء. هوجو رعشلا دومع هناو ؟داكاعإو لييختلا

 يبلا مهعئانصو مهعاضوأ يف هب اوحرص دق اضيا اذهو . نزولا ضرغلا

 وه كلذب مهحيرصتو + ضورعلا ةعانصو ٠ ةيبرعلا ةعانص لثم اهوطبنتسا
 اذهو عضوملا اذه يف يرعشلا لوقلا كلذلف هيلإ دشري نأ نم اناكم رهشأ

 ضرغلا اع صحفيلف اذه ررقت اذإو . ىّفقملا نوزوملا لوقلا وه رظنلا
 : لوقتف لوألا دصقلا ىّلعو رمألا لوأ ذنم هنع صحفلا

 وأ .زجعلا همسنلو + سنج هتحت عون يه ةيفاقلا نأ لجأ نم
 وهف : عونلاو ةيمستلا يف هفدارو كلذ ىّهاض ام وأ : ةياهنلا وأ : ةمتاخلا

 انايحأ هل ةقحاللا تالومحملاو ماكحألا تناكو « لصفو سنج نم بكرم

 مكحلا نوكيف : هتاذل موقملا لصفلا رابتعاب ينعأ عون وه امب هقحلت
 يغبني كلذلف . معأ مكحلا نوكيف هسنج رابتعاب هقحلت انايحأو ٠ صخأ

 هنإف : اليصفت رظنلا اهبسحب لصفيو : نيتهجلا بسحب بولطملا ربدتي نأ
 ءيشلا ىلع لومحملا طيسبلا يلكلا ثيح نم مكحلا نوكي نأ نمؤي سيل

 عونلا هب زيمت يذلا لعفلاب هطوني رظانلاو ٠ سنحلا وهو ءوه ام قيرط نم
 ضرع امك كلذو ؛ سكعلاب وأ هسنج يف هل كراشملا عونلا نع هرهوج يف
 لوقلا ىلع روصقم ريغ هنأ ةغالبلا نم عونلا اذه نم رهظب هنإف : انهاه

 هناكمإ امأف : هدوجوو هناكمإ يف رظنلاو . يفاوقلاب صوصخم الو + يرعشلا
 مل ةيفاقو نزو نود ردصلا ىَلَع زجعلا دودرم يرعش ريغ لوق صحف ولف
 ىَلِإ سيلو رشلا ىلإ عيرس نالف : الثم لوقن نأك كلذو : اعنتمم نكي
 هدوجو امأو . نسحي هلعف سيلو : لوقلا نسح نالفو ء عيرسب ريخلا

 ةرخآللو ٠ ضعب ىلع مهضعب انلضف فيك رظنا :.: ىلاعت هلوقف لعفلاب
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 ابذك هللا ىلع اورتفت ال٠ : هؤانث لج هلوقو» اليضفت ربكأو تاجرد ربكأ
 هب اورتشاو ١ : ىلاعت هلوقو . ٠ ىّرتفا نم باخ دقو . باذعب مكئحسيف

 مكحلا نأ رابتعالا اذهب رهظ دق نوكيف .هنورتشي ام سئيف اليلق انمن
 يف ةيراسلا ةعيبطلاو . طيسبلا يلكلا لومحملل وه رابتعالاو انهاه

 كلذو ٠ ةمئاخلاو . ةياهنلاو . زجعلا الوأ هانيمس يذلا تيبلا وهو . ةرثكلا
 يف عقي ريدصتلا نأو . معأ كلذل مكحلا نوكيف . ام زجع يه ةيفاقلا نأ

 راثم نأ كلذ عنم نمب نظلاو : ةيرعش ريغ وأ تناك ةيرعش اهلك ليواقألا
 عم ةيرعشلا ليواقالل دايتعالاو يئاوقلاب سنالا ماود مهطلغ ببسو مهتيش

 لعفلاب ةيفاقلا يف ةيزجعلا داريإل كلذو : اهيف مظنلا نم عونلا اذه حوضو
 اذه نألو . لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب هنوكل اهريغ يف كلذ ءافخو . اسحو

 ناك : رودصلا ىّلع زاجعألا درب هرهوج لوق ينو دق اك .وه عونلا
 هردصو . هتمدقمو . لوقلا ةجتاف ةلالدب رخآلاو ةيابللاو . اكردم زجعلا

 كلذل لهسيف : ةبسانملا نم عونو . موزللا نم برضل كلذو : هيلع
 + هيف نوكي يذلا تيبلا بسكيو : كلذك نئاكلا رعشلا يناوق جارختسا

 هوسكيو . الجو ةيبأ ٠ مظنلا نم نفلا اذه هلحي يذلا . ةلمجلاب لوقلاو
 انهاه ذخؤت لوصفلا تناك ذإو .ةوالطو ءام هديزيو ةجابيدو اقنور

 نيبت دقو « لوقلا نم لوقلا ءازجأ بيترتو لوقلا ءازجأ عاضوأ فالتخاب
 هيضتقت ام بسحب : عونلا اذه يف لوألا ءزجلل ناكو الوأ صحفلاب كلذ
 يف نوكي نأ امإ هنأل : ةعبرأ عاضوأ : لوقلا نم دوجوملل ةقباطملا ةمسقلا
 عقاولا هزجلا يف نوكي نأ اماو : هلوأو : هردصو . هتمدقمو : لوقلا ةحتاف

 يف نوكي نأ امإو : هلوأو « لوقلا نم يناثلا مبسقلاو رطشلا ردص يف
 ةمسقلا هذه بسحن عوتلا اذه مسقنا ام قحيف . هلانثاو . لوقلا فيعاضت

 اعون انه نولفغي ةغالبلا ةعانص لهأو رتعملا نباو . عاونأ ةعبرألا هذه ىلإ
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 ةعبرألا عاونألا هذهل دهشتسي مث 250 «...اثلاث اعون نحن هعضن يذلا وهو
 : لب ايف هتاظحالم مها صخلن يذلا ثيدحلا يبتنيو

 يف قالطنالل ةدعاقك (ريدصتلا ) حلطصملا لعاف ديدحت ]1

 اهراطإ يف سيياقملا عضوو ةيضقلا ةشقانم لجأ نم كلذو . نوناقلا ةدحو

 ابيلإ دوعيل ابنم قلطني يتلا هتاحلطصم رئاس عم فلؤملا ةنس يهو حيحصلا
 . ةيدقنلا هاياضق حرط يف

 رقتسا يتلا ةهجاولا : نيتلباقتم نيتهجاو يف ةيضقلا حرط 2
 يلاتلابو .٠ ةيفاقلاو نزولا يف رعشلا رصح يهو . برعلا داقن يار اهدنع

 نكت ةيناثلا ةهجاولاو . اصوصخ ةيفاقلا ىّلعو هيلع (ريدصتلا ) عون رضق
 هدينفتو برعلا يأرل ليلعتلا مث . هدومعو رعشلا حور ةاكاحملاو لييختلا يف
 ش . صاخلا يدقنلا هريظنتل اريخأ رصتنيل

 ءىداحلا يملعلا ليلحتلا كلذ دعب ةجيتنلا ىَلِإ لوٌصولا - 3

 يهو يمالكلا مظنلا نم حيحصلا هجابنم يف ةيضقلا حرط ىلإ فداهلو
 . كلذك رثنلا عم هكارتشا حوضوو . طقف رعشلا يف ريدصتلا عضو ضفر

 دوجو ناكمإ ثيح نم قيبطتلا راطإ يف ةيضقلا عضو -- 4

 . لعفلاب هدوجو مث :٠ نيبولسالا يف حلطصملا

 بولسألا يفو رثنلاو رعشلا يف (ريدصتلا ) دوجو تبثي ًاريخأو 5
 برعلا ءابدأ مهو اك ةثالث ىلع ال عاونأ ةعبرأ ىلع هدوجوو .٠ ينارقلا
 ىلإ راشا نا دعب ال لثمو فلؤملا اهددح دقو . زتعملا نبا مبامو مهداقنو

 . يرعشلا مهمظن يف عونلا اذهب نيثدحملا عولو

 _ ٠م قبس ام ىلإ انه فضيضنو : ديحلا بولسألا سيياقم 6

 .410- 406 : عرملا (45)
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 بولسألاب قطنملاو ةفسلفلا ةقالع : امه نيتماه نيتطقن . مظنلا رصانع
 : ملسلا نايبلا صئاصخ ديدحت مث يرعشلا

 اننإف هنومضمبو يرعشلا بولسألاب قطنملاو ةفسلفلا ةقالع امأ 1
 هبناج سمطت مل يتلا ةيفسلفلا حورلاب هعبشت مغر يبسالجسلا ىَرن
 رعشلاو ةيبدألا حورلا ىلع اهراكفأو ةيرظنلا مولعلا ةرطيس ضفري  يندألا
 عونلا اذه تايئزجو : لوقي الثم . ( ديدرتلا ) عون ىنف . صوصخلاب

 نونعي ...- ليق دق اى مهئاف نيثدحملا راعشأ يف كلذ رثكأ يهو . ةريثك

 عيس الل بيطلا وبأو . ةيعانصلا نيناوقلا ىّوق ملاعتسال مييطاعتب
 يذلاو .. هيف دهزو هتقم ّس هينيع بصن هلعج عونلا اذه ناسحتساب

 وه جرخف طسوتلا ىلع عونلا اذه ةعانصلا لهأ ناسحتسا كلذ ىلع هلمح
 ام ردقب يبننملا لع اموجه صنلا نم مهفن ال نا يغبنيو 000 , طارفالا ىلإ

 عقاولا امأ : هبولسأ نم بناجلا اذه يف طقف هطارفإ هيلع ذخأي نأ ديري

 فو ٠ اهم ارعاش هنم هعزنم دهاوش ربع رعاشلا نم لعج يسالجسلا نإف
 اراصتنا اهيف هل رصتتي ةئداه ةيدقن ةينف ةفقو هعم فقي باتكلا ةباهن
 ملاعبو يرعشلا همظنب هباجعإو رعاشلل هبح نع هيف نهرب ايعوضوم
 ةفسلفلا ىلع ءيكتي نأ يرعشلا بولسألل ديري وهف راصتخابو . هراكفأ

 . هبحاص لقعت اهم نف نفلا نأل : اهباليتسا يف عقي نأ ال قطنملاو

 : هل ةفاضإو قبس ام ىلع ءانب . وهف ديحلا نايبلا سيباقم امأ 2

 وهف : نيحرط لالخ نم هيف ثيدحلا عزوي يذلا ( نايبلا ) عون يف هدجن ام
 : لاحلاو : ةراشإلاو ٠ مالكلا : عاونأ ةعبرأ كلذب مغيو مومعلاب لاقي
 رفوتي نأ هيف طرتشيو طقف مالكلا ةينب يف صوصخلاب لاقي اك . ةمالعلاو
 نم حصفألاب نوكي نأو : هريبعت دح ىلع يهو سيياقم ةسمخ ىلع

 .413 : عرملا (46)
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 اهنسحأو . قطنلا دنع ناسللا ىلع اهلهسأو .انم لزحلاو . ظافلألا

 منت قيلعتلا نع ينغلا صنلا اذهيو 7*2 0سفنلا دنع ةنابإ اهتبثأو
 انه سيياقملا هذه فلؤملا عضي نأ بجع الو : ديحلا بولسألا ةروص انل

 هنأل اهلك ةغالبلا مولع اب لظتست يتلا ةلظملاو رادملا هدنع وهف نايبلا يف

 . هل روص اهرئاسو . ةغالبلا تايئزجو .٠ عيدبلا بيلاسأ رئاس ىلويه»

 . 50 ءةروصلا ىلإ ةداملا ةبسن وه اهيلإ نايبلا ةبسنف

 مالعألا ةشقانمو يدقنلاو يندألا : ليلحتلا يف جذامن

 دنع يدقنلا اذكو يبدألا ليلحتلل ةيجذومت اروص انه درونو
 قارتفالا رصانع نم ةيدقنلاو ةيدألا ةياردلا نيب ام عم : يسالجنلا

 هعيوقتو هسيقن ىلإ |هتدوعو يبدألا رثألا سفن نم اهقالطنال ارظن ءاقللاو
 اهفاضأ تافاضإب هنم جورخلا وأ هتاينب صضعبل ةيليوحتلا ايؤرلا ة ةروص مسرو

 مالعألا ضعب يف فلؤملا يأر ىلإ ريشن اك . هجابنمو دقنلا ىلإ ينفلا قلخلا

 : مهفلاخي وأ هيلع مهقفاوي احرط اياضقلا ضضعب حرط يف مهتاهاجتاو

 يف هعم لماكتتو يدقنلا ىّسنملاب جزتمت يتلا ةيبدألا جذافلا يف ]1
 لمح يهف :٠ ةيلاتلا جذافلاب ينتكن باتكلا هحرط يذلا ريظنتلا روص

 : ةساردلا رصانع نم ىقبتي ام ديدحت يف اب يدتهن يتلا تارشؤملا

00 

 ءانتجا هرصه حافتلا نم ضغ ملا وأ اياينأ

 هذه قير هيبشت لوألا دصقلا ىلع رعشلا اذه يف ضرغلا نإف و : لوقي

 دلك 414 1 عرملا (47)
 421 عرملا (48)
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 لمحلا يف ةغلابمو اولغ رمألا سكعف . هيف ةئيبسلا ليبختو ةئيِسلاب ةفوصوملا
 كلذ بلق هنأ الإ . رعاشلا سفنب مئاق قاب ضرغلا اذه نأ ينعأ . طقف
 9 ءهسفن يف ىنعملاو رمألا بلق نود طتف لمحلا درحم يف

 هبشلاو ةبسنلا يف يوضعلا اهجازتماو ىّنعملاب ظفللا ةقالع يفو

 نع ضارعإ اهدحأ يف نيبتب الو ةرفانم اهبنيب دجوت ال ىَّنح » ةلصولاو
 اذه يف قيبطتلاو رظنلا نيب لماكتملا ليلحتلا اذه هل أرقن 2500 هجوب رخآلا
 لح ول هنأ ىَّنح ١ ىّتنعملاو ظفللا نيب جوازتلا اذهب كلذل ادهمم تيبلا

 : هلوق يف الثم ليقف ٠ هيبشتلا بيكرت ىلإ ةراعتسالا بيكرت

 لاخم ةمجعم غدصلا نونو دروب تغبص هدخل ةلالغ

 تققحتو ىعملاب ظفللا جزتمال . ٠2 نون هغدص نأكو ةلالغ هدعخ نأكو

 ليخلا نيب ةلمجلابو : هل راعتسملاو هنم راعتسملا نيب ةلصولاو هبشلاو ةبسنلا

 ملف اهبيكرت كفو اهماظن لح اهمو .احيحص ىّتعملا ناكو : هيف ليختاو
 . هيلع جرعم الو هيلإ تفتلم ال الذر ادودرم كلذ ناك ةبسنلا ققحتت

 ام كلذلف ٠ . ١ للع ىلع يثري ال كنسح طارقب » : هلوق دربتسا اذهو
 عون كفو ٠ اهبيكرت ليلحت : اهرمأ كالمب ليفكلا نوناقلا لعحجي نأ يغبنب

 ةيراج ةراعتسالاف ىّنعملا حصو لوقلا 2 اهفف : هيبشتلا عون ىلإ اهماظن

 جرخ مظنلا دسفو حصي ملو ىنعملا مقتسي مل اهمو : يغالبلا نوناقلا ىلع
 علوأو ضغش نم دادع يف ناكو : 0 حبقو فسعتلا داسف ىلإ ملكتملا

 . يناعملا حيحصت نود ينابملا حيقنتل لمعتلا يف هاركإلا ىلع هرعش لمحب
 : هلوق نم دربأ ىَرت ال كلذلف

 رظان ةجهم عمدلا فيسب كتفاف
 , 500 عةماتم داهسلا رحب يف تام دق

 عسل عزل (49)
 .236 : عزملا (50)

 .3236-238 : مرملا (5ا)
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 . حيضوتلل روص ىَلِإ عوضوملا ةجاح بسحب هتاداهشتسا توافت
 سنج نم (زاحجملا ) دنع ةفقولا هذه فقي فيك هيلإ رظنأ . هتيمهأل ارظن وأ
 ملع دومع وه -- ليبختلا - سنجلا اذه نألو .. : لوقي ( ليبختلا )
 عون ةصاخبو .٠ ةيرعشلا ةعانصلا عوضوم هنأ لبق نم عيدبلا بيلاسأو ناببلا
 ةدعاقلل تبثم لاثملا نأ لبق نم ةصاخلا هروص يف انبنطأ : هنم زاحملا
 سنحلا اذه يف لوقلا عاججو . هروصتل ام هجوب. لعافو نوناقلاو ةيلكلا

 يف لييختلاب ماملالاب هقح ةعانصلا عوضومو ليبختلا ءاطعإ وه هرمأ كالمو

 . زاحملاو ٠ ليثقلاو . ةراعتسالاو . هيبشتلا : يه يملا عاوتألا ةعبرأ

 ةهابنو اعقاو اليخت هبسكيو افرش رعشلا يطعي امم هنإف . ةفيرشلا رومألاب
 توافتت هبكنتو نوناقلا د ماملالا بسحبو . بارطا يناحورو . زازفتسا
 دحاو دحاو ىلإ لوقلا ىقترم بسحنو ةسخلاو فرشلا يف مادقالا تاياهن

 هعون ىلإ هئاقترا دعبو : هيحاص ةياهنو هتبترم سنجلا اذه عاونأ نم

 ام ىَرَت الأ . هيف ةطيرشلا وهف : رمألا اذهب ظفحتلا يغبني . همتأ ىلع

 : لالملا ةفص يف زتعملا نبا لوق نسحأ

 ريع نم ةلومح هتلقثأ دق ةضف نم قروزك لالحلا ادبو

 : ءالعلا يبأ لوقو

 لاله نبا بتاكلا راضنلا بوذب اهداجأ نون لثم لاله حالو

 سخأ امو . هتلالجو هب ليخملل ةلالحلاو فرشلا نم ةياهنلا يف اهبنإف
 ةلباقملا ةيابن ىلع هنإف « خيطب ةّرح هنأكه : لاق ثيح هيف امهريغ هب ءاج ام
 يف وهو : اهتاياغ دعبأ ىلإ ةساسخلا نم ةبابللا يف بهاذو : لوألا ليبختلل

 ىلإ جرخ ليبختلا يف ةطيرشلاب لخأ امل هنأ الإ ىّعملا حيحص هلك كلذ
 نكلو حيحصل ليبختلا نإ يرمعلو : هيف لوقملا وهو ةسخلاو لومخلا
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 متت دق ةيلمعك ليبختلا نيب زيمب فيك انه ظحال مث . 1*5 «سيسخ لايخلا

 . ينفلا لمعلل ماهإلاو قفدلا يطعي يذلا لايخلا حور اهعم لمحت نأ نود

 . فاحلا ءانبلا نيبو

 رصانع جاتنتسا ءىراقلل اكرات مكحلاب يقلي وأ زاجيإب قلعي دقو

 هلوق ىلع قلعي : نيدهاشلا نيذه يف لعف امك كلذل هتعفد يتلا ةينفلا ةوقلا
 زيكرتلا اذهب «نيبم لالض يف وأ ئده ىلعلا مكابإ وأ انإو » : ىلاعت

 . نيبم لالض ىلع مكنأو ئده ىلع ينأ ملعأ انأو : هانعمو» : رفا

 هيف سيلو : ةحماسمو ايضاغت لهاجتلاو كشلا جرخم مالكلا جرخأ هنكل

 هارن اك ليلحت نود مكحلا رادصإبو ,اك3) «بايترا الو كش ةقيقحلا ىلع

 : ناسح تيب ىلع قيلعتلا اذه يف

 ءادنفلا اكريخل اكرشف ءنكي هل تسلو هوجبأ

 .0*2نرعشلا نم زاجملا ب عونلا اذه روص عدبأ نم وهوو

 اعفاد كلذ يف دجو اذإ ليلحتلا يف انايحأ ضيفتسي هنكلو

 : يلؤدلا عم لعف امك هيطعيس يأرل اعدو ايحيضوت

 ايصولاو رفعجو اسابعو اديدش ابح ادمحم بحأ

 ايغ ناك نإ يرئاضب سيلو هبصأ ادشر مهح كي نإف

 ةوق نيب هيف عمج يذلا ليلعتلا هيأرب هعفشيو حيضوتلا اذه حرطي هنإف
 وبأ كش : لاقف ةيواعم كلذ غلب » : لاق امك مظنلا ةمالسو ىّنعمل
 يف لوقي لجو زع هللا نإو : لاق امك سيل : دوسألا وبأ لاقف : دوسألا

 ) )52عزمملا : 261-260 ,
١ 

 .277 : عرتملا (53)
 .ردصملا سفن (54)

135 



 ناك هنأ ىّرتأ «نيبم لالض يف وأ ئده ىلعل مكايإ وأ انإو» : هباتك
 داحتال- حيحص دوسألا يبأ نم ليثقلا اذهو ؟رافكلا لالض يف كش

 يف كشلا ىلع مالكلا ءارجا نم عونلا اذه ىلإ اعم |مبئاقتراو . نيتروصلا
 عولا اذه كلدلف . دانعلا مسحو ءاضغإللا دصقل ةقيقحلا نود ُطقف ظفللا

 ةغلابملاو + قئارلا مالكلا نم وه اضيأ عيدبلا بيلاسأو نايبلا ملع نم
 مساحللاو :٠ عازتلل عطاقلا : جاجحلا غيلبو . لزجلا لوقلاو . ةنسحلا
 2 ا ضرغلا ىَلِإ لداجملاب ةيروتلاو ضيرعتلا نم هيف امب مجاهلا : دانعلل

 ليلحت نيب انه عمجف (': لمعلا لقأو ىتيوحلا نوهأب نيفلاْلا ةكوش لفو
 . ينارقلا بولسألاب ةيواعمل رعاشلا لادج ليلحتو تيبلا

 نم ايركف هساكعنا نيبو قيمعلا ينسلفلا ليلحتلا نيب جرمب دقو

 : راشب تيب مم لعف اك يبدألا لمعلا ريظنت لجأ
 مث مث  ارمع اه هبنف ىّدعلا بورح كتظقيأ اذإ

 اقيمعو اعيدب اليلحت يبدألاو يركفلا هدعب يف تيبلا اذه للح دقف
 نع ٍلختلا نود ةيقطنملاو ةيفسلفلا ءاوجألا يف قيلحتلا ىلع هنردق هيف زربأ

 هتيوقتل لغتسيو ءيش لك هتمدخل بطفتسي يذلا يغالبلاو يدقنلا قلطنملا
 رمع عضو راطإ يف تيبلا حرطا دقف : يريظنت سينجت وأ دهاش لك
 ةيلاعفلاو ةوقلا يف اههنيب داضتلا لالخ نم نازيملا يف برحلل اهجاوم
 ىهتناو ٠ قطنملاو ةفسلفلا ةغلب رومألا نم يرفانملاو يمئالملا يف يأ لباقتلاو
 يونعملا بتاجلا ىلع زكر كلذل : هدرفمب برحلا مامأ رمع زجع ىلإ اريخأ
 ذإ (رمع يأر باوص ) برحلل ظقون نأ يف هدنع لحلا ناكف ةركفلا يف
 ةهجاوملا ىلع ةرداق ةوق رمع نم لعجي يذلا وه ريبدتلاو طيطختلاو يأرلا

 اذه هنم ذخأ دقو .اهتابالمو ةدقعملا اهفورظو برحلا ىلع راصتنالاو

  55١لا 278
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 لسلستو اهئانب ةدحوو اهلج ىلع  اهوط ينزجعأ تاحفص عبرأ ليلحتلا
 . ةلماك اهداريإ نع سس ةيجهملا اهرصانع

 يسالجسلا تاليلحت يف يبدألا لوانتلا ناولأ نم رخآ نول اذهو
 : تيبلا اذه يف اك دهاوشلل

 حابص ءاسملاو ءاسم يحابص امنأكف مكدعب يتقو ريغت

 عونك « ةظياقملا ) ةطيرشل هديدحت يف هدهاوش نم ادهاش هجردي يذلا

 هذهب نإف ٠ : لوقي ذإ ( قايسلا ةلالد ) يف نماكلا يمالكلا مظنلا نم

 نسحو ٠غ مظنلا ةمالسو : ىّتعملا ةحص عوُنلا اذه ىلع رفوتي ةطيرشلا

 جرخ اهب لالخإللو . ليدبتلاو سكعلا مسا لوقعم نم نيب كلذو . نايبلا

 بناجو : ثرلا مهرتسملا زيحو : ثغلا محنوتسملا دح ىلإ ( تيبلا ) هلوق

 داسفو ىّنَعملا لالتخا نم ناكو : يفاعملا حيحصت دود يفابملا حيقنتل لمعتلا

 ءاسملا : امهو نيتيضقلا يفرط يواسن مدعل كلذو : ىقخي ال ثيحب مظنلا

 وأ :رخآلا ىلع امهدحأ لمح ينو رخآلا ىلع امهدحأ ساكعنا يف حابصلاو
 نأ كلذو : هعضومو هفصو هلوبق وه كلذو « قايسلا بسحم هل هعضو

 حابصلا راصف هتقو ريغت بجوملا نزحلا ةدشب رابخالا يه قايسلا ةلالد
 وهو اذه سكع امأف . بسانم حيحص اذهف ؛ حبصلا هل ملظأ يأ ءاسم

 عضوم اههنم دحاو لك لوبقو « هيلع حابصلا لمحو حابصلل ءاسملا عضو
 انلو .25© وهل. ضقانم نزحلا نع لزعمبف حابص ءاسملا نأ وهو : هبحاص
 يف ةينفلا هتلالد ةرولبل رعشلا مرح يف ةفسلفلا لخدت رثأ انه دصرن نأ

 ركفلا نم لكو : ةيحطسلا دنع فوقولا ال ليبختلا رهوج نع ثحبلا
 . ةيلايخلا ةّمتملاو عادبالاو ميوقتلا يف رخآلا ىلإ ةجاح يف  رعشلاو

 يبنتملا يف هيأرب دقنلاو ةساردلل ةيليلحتلا جذافلا هذه منو

 387 عرنملا 256(



 رركي هنأب بيطلا ابأ مهدحأ باع دقف كلذ ءارو نم ةيجبمملا ةلالدلاو

 يف ناك نإو ٠... ارصتخم ازكرم اندقان در ينأيف . تايبألا ةرواجمب يناعملا

 ةديصق لك لالقتسال دقنلا نع دعبأو ضخأ وهف لجرلا رعش ناويد ةلمج
 نأل ةرم ام ريغ هدقتنا دقف اذه عمو (؛7 ءاتاذب اهدارفناو اهسفنب

 مزتلي يسالجسلا نأ وه انه انمبي يذلاو ٠ كلذل هعفدت تناك ةيعوضوملا
 هموقيو هنحتمب هب ينأب يذلا يعانصلا ريظنتلل هدومص دهاشلا صنلا يف

 ةرهشو ناكملاو نامزلا نعو ىوهلاو بصعتلا نع اديعب هيلع وأ هل مكحيو
 . لئاقلا

 نيذلا مالعألا يف هئارآ لك عم فقأ نأ انه ديرأ تسلو 2

 يف لخدي نآلا يبار نإ لب هيف هجلاعن رخآ عوضوم كلذلف محمل ضرعت
 دقنلاو ةفسلفلا مالعا عم اهعبتا يتلا ةقيرطلا ةيفيك زاربال يجذومت راطإ
 . ةيدقنلا هتيرظن دعاوق ءاسرإ ليبس يف ةاحنلاو نيبوغللاو

 اهلالخ نم لجسن ةقباسلل ةلكم صوصن داريإب انه ينتكأس كلذل
 يتلا مهرداصمو مهلاوقأ لالخ نم مالعألل هتشقانم يف رخآ ايجبنم ابناج

 فاضي ةينانويلاو ةيبرعلا ةبتكملا نويع نم اردصم نيئالث نم ديزأ اهنم ددح
 . اهباحصأل اهيسني مل ةريثك صوصن لضفب هيلإ ءادتهالا تعطتسا ام ايبلإ
 معدي ام اهيف دحي نأ همه . الدعم وأ اضقانم وأ اديؤم اهقاس صوصن يهو

 : حصا هاري اليدب هضاقنا ىلع حرطي ام وأ هءانب

 ىلع ادانعا حلطصملل صاخلا هديدحت يسالجسلا نم اندتعا

 نم ةيرقلا فرع اب لكي ””ةنانرلا) :.  اهتزلع لكي. ةفرعلا فاقت
 سمن يتلا تايئزجلا يف مالعألا ءارآب هيأرل امعدت يتأب دقو : اهرداصم

 يار دروي فيك ( لباقملاب ءافتكالا ) عون يف الثم هيلإ عمتساف : هعوضوم

 كله  عرطلل (57)
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 ١.. : ليلحتلا اذه لالخ نم هشقانيو عوضوملا يف هيوبيسو وطسرأ
 هلمعتساو مهعاضوأ يف راظنلا اهب ملأ دقو . ةريثك عونلا اذه تايئزجو

 هزارحإو : زاجيإلا سنج يف هفرشب مهنم الع مهفيناصت يف برعلا ءاحصف
 يف وطسرأ لوق كلذ نف : هنع هئابنإو . هل هئادأو . ىّتعملا زاجيإلا عم
 مسالا يتلا اهنإ لاقي اهؤامسأ ةقفتملا : ةينافلا باتك نم تالوقملا باتك
 صاخف مسالا بسحب يذلا رهوجلا لوق امأف ٠ هنيعب دحاوو اهل ماع طقف

 لوألا يف هبسانم تبثأو ( صاخ ) هلوق وهو يناثلا نم فذحف . فلاخمو
 تيلأو « ( هنيعب دحاوو ) هلوق لوألا نم فذحو .(ماع) هلوق وهو

 : هتمجرت باب يف هيوبيس لاقو .( فلاخمو ) هلوق وهو يناثلا يف هبسانم
 اليلحت نييأرلا للحي مث ٠290..ةيبرعلا نم ملكلا رخاوأ يراحم باب اذه
 .؟؟وعزملا اذه يف (فذحلا) جبن ىلع» انراقم

 يف شاقنلا اذه ريثي (ريوستلا ) عونل يرظنلا ديدحتلا لاحم يفو ..-
 يلع وبأ : مظنلا نم وحنلا اذه ركني نييغالبلا ضعب ناك نإو » : هلوق

 ةغالبلا ىطاعتي نم ضعب تيأر دقو : لاق هعاضوأ ضعب يف يسرافلا

 عضومب سيل هنأ تبث رعشلا يفو ليزتتلا يف ءاج اذإو :وحنلا اذه ركنب
 نم وحنلا اذهل راظنلا راكنا عمس امل هنأ هركنأ نمب نظلاو : تلق . بيع

 ىلع كلذ نظ ةيناهربلا عئانصلا يف ناهربلا يفو دودحلا يف مظنلا
 ةرابعلاو ةيناهربلا ةرابعلا نيب قرفلا لفغأو انه هركنأف : قالطالا
 « ةيلصألا ظافلألا لاعتسالا نه اهيف طرتشي ةيناهربلا نإف : ةيغالبلا

 طرتشي ال ام : اهيف طرتشي ام عم : ةراعتسملاو ةريغملا ريغ ةيلصألا موظنلاو
 رييغتلاو لادبالا نم اهعوضوم بسحب ةيغالبلا يف ضرعي هنإف : ةيغالبلا يف
 : ةريغملا ةيلصألا ريغ موظنلا لاعتسا بجوت ضراوع موظنلاو ظافلألا يف
 200 2.199 - خرتملا 258

 ,200 : عرتملا (59)
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 «.. كلذ ريغو صخألا دعب معألاو 5 معألا دعب صخألا دارياو (ةم)

 . ىرخأ ةفقو هدنع فقن نأ نسحم سماخ سنج (فصرلا )و

 يف هريغبو هب دهشتسي امدنع وطسرأ ىلع ءاكتالا اندوع يسالجسلا نأل

 نع بكت هآر امدنع هفلاخي انه هنكلو : هدبيقت وأ ءارآلا نم يأر ةيكرت

 انيلع ضرفت ةرورضلا نأ عمو . برعلا نم هيئاشم دحأ وهو باوصلا
 اهرصانعو اهدعبو اهتيضرا يف ةشقانملا ةروص انل متتل هلك صنلا ةعجارم
 رهوج لوقو ٠»... : طّقف هنم ةرقفلا هذه لقنب ينتكا ينإف . ةماعلا

 اهضعب عضو اه هيف ءازجا نم بكرملا لوقلاو : لوقلا بيكرت وه فصرلا

 وه سنجلا اذه لصاحو . ضعبل بينرتو اهضعب ءاضتقاو ٠ ضعب دنع
 وعدملا يناثلا سنجحلا نم سداسلا عونلا وه عضولاو . لوقلا يف عضو
 نأ امإ : عضولا ينعأ هنأ كلانه ررقت دقو . تالوقملا باتك نم ضرعلا

 سنج نكي مل ول هنإف ناسنإلل ءازجألاك هتاذ ىَلِإ ةفاضإلاب ءيشلل نوكي
 رخخآ ءيش ىلإ ةفاضإلاب هل نوكي نأ امإو : الوقعم هئازجأ عضو ناكل هريغ
 . هتاذب ! عضو هل نكي مل ام ةفاضإلا عضو ءيشلل نوكي نأ نكمي ال هنأو

 لوألا ىّنعملابو . اقلطم ظفللاو لوقلل دوجوملا وه لوألا ىّنعملاب عضولاو
 عونلا يف اضيأ ررقت الو . سنجلا اذه يف لوقلل دوجوملا وه اعم يناثلاو

 نأ تالوقملا باتك نم اضيأ سنجلا اذه نم ( مكلا ) وعدملا وهو لوألا
 ار انو ء ضعب دنع اهضعب عضو ا هيف ءازجأ نم هماوق ام هنم

 ليواقألاو ظافلألا نأ ررقتو 26 ضعب دنع اهضعب عضو اهل سيل ءازجأ

 عضو اهلا سيل هيف ءازجأ نم هماوق ام ينعأ يناثلا عونلا اذه نم يه

 رمألا رهاظ يف امل انم عيدب يأرو كش كلذ يف مزل : صعب دنع اهضعب

 : لوقن نأ كلذو وطسرأل ةفلاخم نم

 .328--327 : عرملا (60)
 هدعب امو 15/1 : قطخلا 60١
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 ريغ فورحلا تناك اذإ تانألا يضقتب يضقني هفورحو لوقلا نا
 الوأ يضقنت تانألاو نامزلا نم (نا) يف فرح لك عقي امنإو . ةميقم
 تضفت دقو لوقلا نم فرح رخآ ىَلِإ يبتنتف فورحلا اهيضقتب ىّضقتتف
 الضف ةدوجوم تسيل ءازجأ نم الوق لوقلا لصحب فيكف ةمدقتملا فورحلا
 ء عضولا اهل نوكي نأ نع الضف الاد نوكي فيكو : الاد نوكي نأ نع
 : هنا باوحلاو « عيدبو اطخ يار لوقلل عضولاب لوقلاف كلذك كاذ ذإو

 ضعب دنع اهضعب عضو هئازجأل نوكي يذلا مكلا نم عونلا ناك نإ

 ء ام ةهج يف اهنم ءزج لك نوكيو : اعم ةدوجوم هؤازجأ نوكت يذلا وه
 ةبترلا يف اذه يلي يذلا ءزجلا نوكيو ءةدودحم ةهجلا كلت نوكتو

 وحنك وه لوقلا دوجو نا الإ : لوقلا يف هنيعب اذه دجن انإف . ادودحم

 يف لاقي يذلا هجولاو . مئادلا ريغتلاو مئادلا يضقتلا يف يتلا ءايشألا دوجو
 كلذو : دوجوم هنا لوقلا يف هب لاقي نأ يغبني ةدوجوم اهنإ ءايشألا كلت
 نامزلا يف ةلمجلابو : دوجوم هنإ ليللا ينو دوجوم هنا راهنلا يف لوقن امك
 يف ظنلاو رحنا اذهب :ىزع ام عيمجتو + ةدوجونا 1[ :برخلا .قو
 ٠ هعضوم اط سيل ةدوجوملا ءايشألا هذه نم دحاو لك دوجو ( فيك )

 .(620,...رمألا ىلع هتلالد يف هلاحك هتابثو اذه دوجو يف لوقلا لاحو
 ةهج نم قطنملاو ةفسلفلا نيب عمجم يذلا ليلحتلا اذه يف رمتسي اذكهو

 ةهج نم يدقنلا سردلا باحر يف ةيجبنمو ءاكذب هجوملا |ههفيظوتو

 سمخ ربع هروصو هريظنت يف هلك سنحلا عبتتي نأ ءيراقلا ىلعو : ىّرخأ
 . ةروصلا ةدحو هل متل ةحفص نيرشعو

 درلا اذه يف ىّلجتيف نيفسلفملا برعلا داقنلا ةشقانم يف هبولسأ امأ
 اذه هنم فطتقن يذلا ( ةقباطملا عون ) يف رفعج نب ةمادق ىلع يوقلا

 37-339 حرملا 262
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 نم موق لقت ةهجلا هده لعوب« + يمالجسلا ؛لوقي + :ةلوعل :ارظن فزجلا
 ني لبا 00 نمو - ةغالبلا ةعنص لدمو نايبلا مع لهأ قاذح

 ىلع ةقباطملا مسا زتعملا نب هللا دبع مهيرخأتم نمو يعمصألاو : دمحأ
 مهنمو 7 ... نايبلا ملع نم عوللا اذه ىلإ ةفلاحماو ةرفانملا ىنعم

 ظفللا يف نيينعملا كارتشا يه ةقباطملا نأ نوري  بتاكلا رفعج نب ةمادق

 اهف ةمادق دنع يناثلا يأرلا 'سيلو .. ىّتعملا ال ظفللا اهعمجيف هئيعب دحاولا
 اهيفوملاو : اهنزانم ءايشألل لزتملا لدعلا رظنلاو ..ءيشب هنع يكح

 نم هجوب الو . الصأ يماسألاو رييغتلا يف حاشي الأ بجوم : اهقوقح
 متنيف لبق مدقتي نأو .. اهعئابطو اهتايرهوج روصتو يناعملا مايق عم هوجولا
 نع“ بيقنتلاو .ثحلا يف عسولا وتسير :عاببو. + يناعملا نع .ضحفلا

 ةغللا عوضوم نم سيل هنأ ررقت دق هنأل .. اهعئابطو اهتايرهوجو اهتايبأ
 امإ . ءاملعلا نم سانو باتكلا نم موق هب جحل دوم وه امنإو : ليصألا
 هذه لاعتسا يف قيقحتلا كرتو لهاستلل امإو . برعلا ةغلب رصبلا مدعل
 .. هل هوبأم ريغ نحلو طلغ وهو : ةهجلا هذبب كلذك هيف رارمتسال رومألا

 ضحم : طقف بقللا وأ اعم بقللا اذهب هبيقلتو ىّنعملا اذه ةمادق ربكن نإو

 : ىّنعملا اذه دوجو ركني ةمادق ناك نإف : قيقحتلاو رظنلا نع بكدتلا
 ضيقنتب ضاوق لقعلاو سحلا ةداهشو دوجولاو هسفن يف رمألا هيلع ام نإف

 مساب هبيقلت وه ىَرِي يذلا ىتعملل وه فرشلا نأ ىَري ناك نإو « لوقي ام
 بجعلا هنم يضقي سيل ام هللا رمعل وهف : سينجتلاب هبقلن نحنو قابطلا
 ىّنعملا ناك نإ هنإف : قئاقحلا فلاخو دوجولا بلق : لوق نم نورخأآلا

 هب وه هبقلي يذلا ىّنعملاو : يناعملا ىلإ عجري امم قابطلاب نحن هبقلن يذلا
 اك « يناعملا تناكو . طقف ظفللا درحم ىَلِإ هرمأ عجري امم سينجتلا وهو

 ام وهو : راظنلا هيلع قبطأو سانلا لك هب دهشو « منألا عيمج هب رقأ دق
 نم كلذو يناثلا دصقلا ىلع ةدوصقم يه هسفن يف رمآلاو دوجولا هيلع

 ةرورض ملعت تنأف ٠ ةدع عئانص يف كلذ يف ليق دقو . هسفنب نيبلا رمألا
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 ةيكزت ىلع نيعتسي مث 262 «..رمألا اذه يف هريغو ةمادق هيلإ بهذ ام داسف

 ناك تالوج ةمادق عم هلو . انيس نبا ( ءافش ) و وطسرأ ( ةباصخ ) ب هيأر
 يارلاب هلالقتساو هعالطا ةوقو هجبنم يف ىراجي ال يذلا رظنملا دقانلا اهيف

 . مالعألاو رداصملا لك نع

 مالعأ نم اندقان اهفقو يتلا ةيعوضوملاو ةقيقدلا تافقولا انيصحأ ولو
 ةيرظن عضو ليبس يف ديرفلا يحالطصالا هريظنتو هجبال ةمدخ نيتفاقثلا
 ءاج يذلا ديدحلا ؛ بهذملا» ىوتسم ىلإ عزنملاب ءاقترالا انعطتسال دقنلل

 يضع نأ لاحب اننكمي الو : هجابنم مسرو هسيياقم ددّحو يسالجسلا هب
 و : ةعونتملا هاياضق ليجستو عزنملا نومضمي لماكلا ماملإلا انسفنأل

 عقب 0 دعب ءىراقلا انعم اهفقيو اهفقن ىرخأ تافقول كلذ ءيجرن
 برعلا دنع يبدألا دقنلا رداضم يف هدحي مل ام هيف دجيل هيدب نيب باتكلا
 دنع يبدألا دقنلل ديدحلا هبيكرت اهئوض ىلع عبتيو - 8 ه ق .- نآلا ىلإ
 ةئيدحلا جهانملا ابيضتقت ينلا ةيملعلا ةساردلا دعب سردي م يذلا برعلا

 . ةبولطملا ةغالبلل بولطملا روظنملا ددحتيل

 رظنلا ةداعإ ىَلِإ روبصلا سرادلاب عفديس ( عزنملا ١ نأ نيقي ىلعل ينإو
 مهفلا مهفي نأ ةطيرش ةغالبلاو دقنلاو ةغللا اياضق نم ةيضق نم رثكأ يف

 لصور هيج نمر هاحلطسمو هتيم راطإ يل تولطملا يعوسولاو نعارلا
 .ىرخا ةهج نم ةيبدآلاو ةيدقنلاو ةيوغللا ةثيدحلا جهانملا ءوض

 نأ نم ربكأ وهف : عزنملا اياضقب ةطاحإلا يعدأ ال اريخأ يننأ اك
 دقنلاو ةغللا يف تاصصختلا ددعتم عورشم هنأل : اذهك ديهمت هيف مكحتي
 هذه ءارقلل امدقم انه فقأ كلذل : قطنملاو ةفسلفلاو بدألاو ةغالبلاو

 نيثحابللو نييعماجلل اصوصخو برغملا نم ةيغالبلاو ةيدقنلا ةفحتلا
 . نيصتخلا

 .370-3725 : مرملا ش63)
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 ةدارالا هدارأ

 دحأ لعف ناكمإ اهيف ةوق اهنأ امك : ليخت وأ ساسحإ نع عوزنلا
 ىَلِإ جئاتنلا نم لاقتنالا ينعت قطنملا يف يهو .ءاوسلا ىلع نيلباقتملا
 قرفيو . طيسبلا ىَّلِإ بكرملا نمو ٠ للعلا ىلإ تالولعملا نمو : ءيدابملا
 . ٠ لوصألا يفو تايرظنلا يف دهع ام ىلع » عضولا نيبو اههنيب فلؤملا

 تاقطسإلا سقطسأ

 ةعبرألا رصانعلا يهو :رصنعلا هفداريو : لصألا ىّتعمب ينانوي ظفل
 اك . فلؤملا لوقي اك ٠ لوأ طئاسب تاسقطسالاو » . تابكرملا لثمت يتلا
 ىّمسي اءزج هنوك رابتعاب لخادلا نأل لخادلا نم مسق ءامدقلا دنع اهنأ

 : اسقطسا ىَّمسي ليلحتلا هيلإ ىّهنتي ثيحب اءزج هنوك رابتعابو ٠ انكر
 هجو يي ليصفتلا رظناو . لخادلا في رعت نم فرعت تاسقفطسإلاف اذكهو

 : ص وطسرأل (رعشلا ) باتكب انيعتسم ( عزنا ) يف ةيبولسألا ةقالعلا
 باضتقالا : نم بكرتت تاسقطسألا نأ دجن ثيح رشب ةمجرت 6
 3 في رصتلاو 3 ةملكلاو . مسالاو . ةلضافلاو + طايرلاو ( عطقملا )

 . لوقلاو
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 د
 الاد اهئازجأ نم دحاو سيلو . نامزلا نم ةدرحم . ءىطاوتب ةلاد ةظفل

 امأو . الصأ ءيش ىلع لدي سيل طيسبلا مسالا نم ءزجلاو . هدارفنا ىلع

 . دارفنالا ىلع سبل ءيش ىلع لدي نأ هنم ءزجلا نأش نف بكرملا مسالا
 ةراشالا راشأ

 يهو ( .. مالكلا : رظنأ ) عاونأ ةعبرأ نمض اهايإ هعضو يف فلؤملا دنع

 مكح ىلع لمتشملا لصفلا يمسي انيس نباو . ةينهذو ةيسح : ناهسق
 . ةراشإلاب ليلد ىلإ هتابثإ يف جاتحي

 لصألا لصأ

 امإ ءيشب اقوبسم سيل يذلا لوألا أدبلاو لوألا وهو عرفلا لباقي

 هيلع ينبيو هسفنب هكح تبثي يذلا وهف . ايفرعم امإو ايقطنم امإو اينامز
 لصألا ىّمسيو : ناقدارتم ناظفللاو . دابم ىّنعع لوصأ هعمجو : هريغ
 . ةرداصم عوضوملاب اضيأ

 فيلأتلا فلأ

 قلطي ثيحب ءايشألا لعج وهو : هنم صخأ هنكلو ٠ بيكرتلا فدارم
 نم هباستنا اهب رعشيو : ةبسانتم ءايشأ عمج وه وأ : دحاولا مسا اهيلع
 . ةفلألا

 ةلآلا يل

 طئاسبك تاسقطسألا ىلإ سايقلاب يناوث طئاسب فلؤملا دنع يهو
 لاقتتاك هيلإ هرثأ لوصو يف لعفنملاو لعافلا نيب ةطساولا ينعتو . لوأ
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 رظنأ ) ةيلآ ءاضعأ ىلإف طالخأ ىلإ . تابكرلا لوصأ . تاسقطسألا

 وطسرأ دنع ساوحلا ينعتو « عملا نم ابذكامأ يف فلؤملا دنع اهدورو
 مولعلا كلت نوكتل ءاج ةيلآلا مولعلا ىلع اهقالطإ نأ قطنملاب اهتقالعو

 . اهيلإ اهرثأ لوصو يف ةطساو

 انألا نأ

 ىلإ ةراخإلا ءامدقلا برعلا ةفسالف دنع يبعتو .٠ تانألا ىلع عمجت

 .(انأ) هلوقب دحاو لك هيلإ ريشي اه اهب داري يتلا ةكردملا سفنلا

 تناك اذإ تانآلا يضفتب يضقني هفورحو لوقلا نإ» : فلؤملا لوقي

 ةيقب رظناو « نامزلا نم نأ يف فرح لك عقي امنإو . ةميقم ريغ فورحلا
 . ( مكلا ) ةلوقم يف وطسرأ يأر داقتنا يف لوقلا لصفي انيح صنلا

 ةينألا ينأ

 . دوجولا ةوقو ديكأت

 متت ب تح

 . ينيقب جاتنإل تاينيقي نم فلؤم قطنم سايق : ةيناهربلا ةرابعلا هنمو
 نع ةجيتنلا هيف مزلت يذلا يلقعلا جاتنتسالا لع ءامدقلا دنع قلطيو

 ةرابعلا نيب لصافلا ريسفتلا رهظي ديدحتلا اذببو . ارارطضا ءىدابملا

 . فلؤملا دنع ةيغالبلا ةرابعلاو ةيناهربلا

149 



 طيسبلا طسب

 . ةدحولاك الصأ هل هزج ال يذلا ءيشلا وه ةفسالفلا حالطصا يف
 وأ . قيقح امإ : طيسبلاو . بكرملا هلباقي دلوم ظفل وهو : ةطقنلاو
 . ( عرتملا) يف ليصفتلا رظناو >2 يفاضإ وأ 4 يفرع وأ : يجراخ وأ + لقع

 ةيينبلا ينب
 لع اهقالطا وه صاخ ىّنعم اهو . ءيشلا اهنم فلؤملا ءازجألا بيترت

 وأ يبنبلا بهذملا اهيلإ بسنيو . ةنماضتملا رهاوظلا نم فلؤملا لكلا
 . يوينبلا

 نيبلا نيب

 دنع دريو + صخأو معأ وهو مزاللا نم ميسق ىلع قلطي ةقطانملا دنع
 قيرطب ةلالدلا نم نيبلاو . قطنملا اهعباط تبثت ةدع تالاعتسا يف فلؤملا

 يهذلا نإف ٠ يجراخو : ينهذ : نيمسق موزللا ناك اذإف 3 مارتلالا

 . نيب ريغو :. نيب :نامق

 معا 3 مسسسا

 ديرجتلا درج

 اهيناعمل ديرجت ليبس ىلع تايئزحلا نع ةدرفملا تايلكلل سفنلا عازتنا
 «ىدابم كلذ نم سفنلل ثدحيف : اهقحاولو ةداملا قئالع نعو ةداملا نع

 بتارمو فانصأ وهو . مهولاو لايخلل الإعتسا ةنواعمب كلذو روصتلل
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 هزحلا أزج
 لقعلا وأ جراخلا يف ادوجوم ناك ءاوس هريغ نمو هنم ءيشلا بكرتي ام

 اهعضي يتلا ةعانصلا تاودأ يه انه ءازجألاو . لوصفلاو سانجألاك

 كلذ نم لصألا ديهمتو عونلاو سنجلا ةهج ىلع عزتملا يف ةبترم فلؤملا
 . يلكلا لباقي يلزحلا نأ اك ٠ عرفلل
 ردق ةمسق يهو - فلؤملا دنع مسالا اذه ةدراولا  ةبسنلا ةئزحن هنمو

 ةفورعملاو ةمسقلا هذحل ةيطعملا ةئثزجتلا هذهو . ىّرخأ ةبسن ردق ىلع ةبسن

 .(عزتملا) يف فلؤملا اهقبطيس يتلا يه وطسرأ دنع

 يروهمجلا ىّعملا رهمج

 يلصألا اهانعم يف ظافلألا نم ةظفلل يروهمجلا عوضوملا فداري

 لكشيو ء ةيرظنلا ةعانصلا يف هتلالد رولبت لبق روهمجلا دنع عئاشلا
 . فالخالا

 سنحلا سنج
 : عونلاو + سنجلا : يه يتلا ةبكرلا ةسمخلا ظافلألا نم مسق

 نيريثك ىلع لوقملا : سنجلا ىتعمو . ماعلا ضرعلاو : ةصاخلاو : لصفلاو

 سنج ىَلِإ سنجلا يقئري دقو : وه ام باوج يف ةقيقحلابو عاونألاب نيفلتخم
 هقوف ام وهو طسوتملا سنحلا ىلإو هقوف سنج ال ام سنج وهو سانجألا
 . سنج هتحت سيل ام وهو ريخألا وأ لفاسلا سنحلا ىلإو ٠ سنج هتحنو

 عون وهف  ينارافلا دنع نأشلا وه اك عونلا ىّتعمب انايحأ باتكلا يف دريو
 لصأ» : فلؤملا دنع اضيأ وهو . هتحت ال ةبسنلاب سنج . هقوف امل ةبسنلاب
 . سنج وهف ناسنإلاك هبلإ اهلك دوعتو ٠ هعاونأ هنم عرفتت ءيش لكل
 .« كلذ هابشأو يجنزو يبرعو يمور : هعاونأو



 ةهجلا تهج

 عوضوملا ىلإ لومحملا ةبسن ةيفيك ىلع لادلا ظفللا يه ةهحلا تاوذ يف :
 ءابجاو : يهو ةثالث ةهجلا ىلع ةلادلا ظافلألاو . ةيبلس وأ تناك ةيباجيا

 يف فرع ام ىلع ةهجلا» فلؤملا دنع اضيأ ينعتو . نكممو . عنتمو
 . « قطنملا

 لهاجتلا لهج

 يصلاغم سايق وهو . بولطملا لهاجت ىلع ةقطانلا حالطصا يف قلطي
 هلوقب فلؤملا هينعي ام وهو . هضفر وأ هيف عزانتملا ريغ رمأ تابثإ ىلع موقي

 رهوجلا رهوج

 وأ ء سفن وأ . مسج وأ . ىلويه وأ . ةروص امإ وهو . ضرعلا هلباقي

 ٍيدلا وع هنا انج ناعم لع ,قاطيو . :تايكرا لصا وع رهؤجلاو - لبخ
 . هتاذ يف هقحلي لدبت ريغ نم هعاونأ يف تاداضتملا لمحي

 مما ُح تكتك“#

 ةاكاحملا ىكاح

 نمو . امههريغ وأ لعفلا وأ لوقلا يف ةبباشملاو ديلقتلا ىلع امومع قلطت

 . ليثقلا ةاكاحملا قرط نمو . ةعيبطلل ةاكاحم نفلا نأب وطسرأ لوق كلذ
 .«ليثقلاو ةاكاحلا وه لييختلا نأ» اضيأ فلؤملا دنعو

 لاحلا لاح

 قدصت ال ةروصلا نوكو : اضيأ ضرعلا ىلع هقدصل ةروصلا نم معأ
 لوأ اهيلع لد ةيئاسفنلا ةئيهلا ىلع لاحلا ظفل قلطأ اذإو : رهوجلا ىلع الإ
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 .تتبث اذإ ةكلم تيمس تخسترا اذإف .خسترت نأ لبق اهثودح نامز

 : ةكلملا نم معأ ةفصلا تناك اذهبو : لاوزلا ةعيرس تناك اذإ الاحو

 رظنأ ) عاونأ ةعبرأ نمض اهل فلؤملا لاعتسا زربي يذلا وه ريسفتلا اذهو
 . يغالبلا نايبلاو يعانصلا يرظنلا نايبلا نيب قيرفتك ( .. مالكلا

 دحلا ددح

 ذا لومحملاو موقرما“ هبففلا هيلا لحنت ام وه نييقطنملا جراف ْق

 وأ : ةصخشم نوكت نأ امإ ىتعملا د دودحلاو ةيضقلا فلأتت ابنم

 وأ :ةنعرشوأ : ةئعمجل "وأ . ةدرفم وأ ةةضاخت وأ : ةماع وأ ٠ ةدرغ

 .. ةجيتنو :. ناتمدقم : اياضق ثالث سايق لك يفو . ةبلاس

 ساوحلا ىدحإب لعفلا وأ كاردالا وه ةفسالفلا دنعو . ةكرحلا وه
 : سمللاو 3 عمسلاو : رصبلا : سمخلا رعاشملا يه وطسرأ دنع ساوحلاو

 سمحللا : يه ةنطاب سمخ اهلباقت ةرهاظ ساوح يهو : مشلاو ٠ قوذلاو

 . ةفرصتملاو . ةظفاحلاو . مهولاو ٠ لايخلاو ٠ كرتشملا

 ءاصحإلا ىصح

 تادوجوملا نم عون لك رهاوظ نم اريبك اددع عمج يذلا ملعلا وه

 . اهبابسأ ىلع ةلادلا اهتقالع فشكو اهقيسنتل

 ةقيقحلا ققح
 رابتعاب وه وه ءيشلا هب ام ءيشلا ةقيقحف . تاذلا وأ ةيهاملا يه

 كلذ نع رظنلا عمطق عمو ء ةيوه هصخشت رابتعابو : ةقيقح هققحت

 موزللا نإف ١ فلؤملا ةرابع قايس يف اهانعم هيضتقي ام وه اذهو : ةيهام
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 قحاول نم نوكي نأ هب قلخأ لب عونلا اذه رهوج لوق ايفوم وه سيل
 . ٠ ةقيقحلا

 لومحلا لمح

 يهو : اهلباقت يتلا ةيطرشلا نود ةيلمحلا ةيضقلا يف هب موكحملا وه
 نالثم ناذللا لومحملاو عوضوملا امه نيثيش نيب ةبسنلا عاقيإ نم فلأتت
 .. الثم ةاحنلا دنع هيلا دنسملاو دنمملا

 لمحلا لمح

 . ابلسو اباحيإ رمأل رمأ ةبن وأ : هكح يف ءيشب ءيشلا قاحلإ
 . يضرعلاو 5 يناذلاو 3 ةيهاملاو ٠ عوضوم او : لومحملا : يه تاللومحملاو.

 دنع لاحلا وه اى قاقتشالاو ةأطاوملا لمح ىلإ مسقني ةهج نم هنأ اك
 الب ةقيقحلاب عوضوملا ىلع الومحم ءيشلا نوكي نأ لوألاف  فلؤملا
 نأ نود ءيشلا .ىلإ بسني نأ  قاقتشالا لمح يأ  يناثلاو . ةطساو

 . هيلع لمح

 صخألا صصخ

 امإ ايئزج ينعي ام وه هنأب فلؤملا هفرعي ٠ صصخملاو صيصختلا وأ
 ليصفت رظناو : يلزج وأ يلك امإ  لعافلا يف وهو .اصخش وأ اعون
 . عرملا يف كلذ

 ةباطخلا بطخ

 وأ .هيف دقتعم صخش نم ةلوبقم تامدقم نم ةفلؤم تاسايق
 . ةنونظم
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 لييختلا ليخ
 ةروصم ةوق وهو : فلؤملا دنع انب رم ارك ليثقلاو ةاكاحملا وه ليختلاو

 لوقلا وه ليخملا لوقلا نإ» : فلؤملا لوقيو . ةيئاغلا ءايشألل ةلثمم وأ
 ٠. قارتغا نود ءيشلا ىلإ ءيشلا بسن وأ ةبسن نم بكرا

 كثب دو » تنم

 لالدتسالا للد

 « سايقلا : عاونأ ةثالث ىلإ ءامدقلا ةفسالفلا دنع مسقنيو
 مكحلا كلذ توبثل يئزحلا ىلع مكحي نأ امإ هنأل . ليثقلاو . ءارقتسالاو

 مكحلا توبثل ينزجلا يف هتوبثل يلكلا ىلع مكحي وأ . سايقلا وهو لكلا يف
 . ليثقلا وهو رخخآ يثزح يف

 ةلالدلا للد

 5 لولدم يناثلاو .٠ لاد لوألاف ءارخآ ءيشب ملع ء يشب ملعلا موزل يه

 لكو . كلذ ريغ يهف الإو « ةيظفل ةلالدلا تناك اظفل لادلا ناك نإف

 يتلا ةيعضولا انه انمهتو : ةيعضوو . ةيعيبطو ٠ ةيلقع : ىلإ مسقني امهم
 مسقنت يهو « ىّتنعملا ىلع عضولا ةقالع لولدملاو لادلا نيب نوكي نأ ينعت
 عاونألا رظناو . مازتلالا ةلالدو ٠ نمضتلا ةلالدو « ةقباطملا ةلالد ىَلإ

 . (عزملا) يف ةيصوصنلاو ةيروهظلاك ىّرخألا

---- 

 تاذلا توذ

 يف اهتاليصفت رظنأ : ناعم ةدع الو : لومحملا هلباقيو عوضوملا وه
 , ( تاذلا ) ابيلص مجعم
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 بهذملا بهذ

 اهضعبب تطبترا ةيفسلفلا تايرظنلاو ءارآلا نم ةعومجم وهو : ةقيرطلا
 معأ وهو ةكساّتمو ةقسنم ةيوضع ةدحو تاذ تراص ىَّنح ايقطنم اطابترا

 . ةيرظنلا نم

 مما ر ممل

 بيكرتلا بكر

 : انيس نبا لوقي ٠ صخأ بيترتلا نأ الإ : فيلأتلاو بيترتلا فداري

 متتلي اهنم ءازجأ هلو ىتعم ىلع لدي يذلا وهف فلؤملا وأ بكرملا ظفللا امأو
 قدصي ال يذلا بيكرتلا وهو . ةلمحلا ىنعم متل اهيتاعم نمو . هعومسم

 . اريثك فلؤملا كلذ ىلإ ريشي امك . بذكي الو

 دلل س متكتل#

 ببسلا .ببس

 فدارم وهو : هدوجو يف وأ هتيهام يف هيلإ اجاتحم ءيشلا نوكي ام وه
 ام ببسلا نأ امهدحأ :نيهجو نم امهنيب نوقرفي راظنلا نكلو : ةلعلل
 أشني لولعملا نأ يناثلاو . هب لصحي ام ةلعلاو : هب ال هدنع ءيشلا لصحي

 يذلا وهو مات ىلإ ببسلا مسقنيو . طرش الو اههنيب ةطساو الب هتلع نع
 هدوجو فقوتي يذلا وهو مات ريغو : ةلعلا فداريو هدوجوب ببسلا دجوي

 .هدحو ببسلا دوجوب دجوي ال ببسملا نكل . هيلع ببسملا

 ةطسفسلا طسفس

 سايقلا ىلع قلطتو .ةهومملا ة,كحلا ىلع ايفسلف قلطت ةيئاطسفسلاو

 .قطنملا دعاوقل هتقباطم مغر ةبذاك هجناتنو ةحيحص هئامدقم نوكت يذلا
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 . ايئاطسفس اسايق ىّمسي لوبقلا ةبجاولاب تاييشملا نم بكرملا سايقلاف

 برلسألا بلس
 عون ىلعو راكفألا ىلع ريبعتلا اهب متي يتلا ةيفيكلا وه ةفسالفلا دنع

 . ايف اهلمحي يلا ةكرحلا

 بلسلا بلس

 + نيئيش نيب ةيدوجولا ةبسنلا عفر اقلطم هب دارملاو . باجيالا لباقي
 ء يشل ء يش توبثف ٠ توبثاللاو توبثلا بلسلاو تاجالاب داري دقو

 الب مكحلا وه ةيلمحلا ةيضقلا يف بلسلاو . بلس هنع هؤافتناو : باجيإ

 ةيضقلاو باجيالا ىلع تلمتشا ام ةبجوملا ةيضقلاف : عوضومل لومحم دوجو
 . بلسلا ىلع تلمتشا ام ةبلاسلا

 ةقواسملا قوس

 + ةبترم يف رخآلا نع امهدحأ فلختي ال ثيحب نيئيشلا نيب مزالتلا يه
 ٠ قدصلا يف ةاواسملاو : موهفملا يف داحنالا معي ايف ةقواسملا لمعتست اك

 . ةيواسملاو ةفدارملا ظافلألا لمشتف

 خت *ش اج

 كارتشالا كرش

 موهفمل اعوضوم درفملا ظفللا نوك لوألاف : يظفلو يونعم : نامسق
 ءيطاونملا امأ : كلكشملاو ءيطاونملا ىلإ مسقنيو : دارفألا نيب كرتشم ماع
 ظفللا وهف ككشملا امأو : ءاوسلا ىلع دارفألا نيب ماع رمأل عوضوملا وهف

 . براقتلا ىلع لب ءاوسلا ىلع ال دارفألا نيب كرتشم ماع رمأل عوضوملا
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 نيعلا ظفلك ةفلتخم ناعمل اعوضوم درفملا ظفللا نوك وه يظفللا كارتشالاو

 . لقعلا ظفلك ةبراقتم ناعمل وأ

 رعشلا رعش
 موهفم رظناو : ضبقنتو سفنلا هعم طسبنت تامدقم نم فلؤم سايق

 . عزملا يف ةيرظن ةعاصك رعشلا
 كك ملا كش

 ال دارفألا نيب كرتشم ماع رمأل اعوضوم ظفللا نوك وه كيكشتلا وأ

 ا ص دست

 قيدصتلا قدص

 يرجي امو دحلاب بستكي روصتلاو . مكحب بوحصملا روصتلا وه
 امإ وهو : تابثإلا وأ يفنلاب اهيلع مكحلا عم ةيهالل كاردإ هنأ ايك : هارحب

 . طيسب وأ بكرم قيدصت

 ةعانصلا عنص

 ريصتو . قطنملا ةعانص هنمو : لمعلا ةيفيكب قلعتملا معلا عيه ةيتصلاو

 ناسنإلا سفن يف لصحت نيناوق يف رصحنت امدنع عئانص ر راكفألاو مولعلا

 تاعانصلاو . ( عزتملا) عومجم يف يسالجسلا لعف امك مولعم بيترت ىلع
 ؛ رعشلاو . ةباطخلاو . لدحلاو : ناهربلا : نيقطنملا دنع 28

 يه
 , ةطلاغملاو
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 فينصتلا فنص

 بسحا عمجم يِلا دارفألاب أدبي قضنملا يف رهو : بيترتلاو فيلأتلا وه

 عضوتف ةفلتخلا اهصاوخ وأ اهتافص بسح قرفتو ٠ اهبيب ةكرتشملا تافصلا

 . سانجأ يف عاونألاو : عاونأ يف تافلاو : تاف يف اهنم ةقفتملا

 ةروصلا روص

 لعف يهو : اعم رهالفلا سحلاو ةنطابلا سفنلا هكردت يذلا ءيشلا يه

 يف لعفلاب دوجولا ىلويهلل يطعت ةفرص ةوق يه ثيح نم ىلويهلل لوأ
 . عاونأ يهو ةئيعم ةيهام

 نحب ض 5

 دفلا ددض

 + هل عئام رخآ دوجومل هتوق يف واسم جراخللا يف دوجو لك ىلع قلطي

 .هل بقاعم عوضوملا يف رخآ دوجومل كراشم دوجوم ىلع وأ
 عوضوملا يف نيتكرتشملا نيتيلكلا ىلع نيتداضتملا نيتيضقلا مضأ قلطيو

 . باحيإالاو بلسلا يف نيتفلتحنلاو لومحملاو

 داضتا ددض

 ناتداضتملا ل فلؤملا ددحم ايك ناتيضقلاو 5 ماتلا نيابتلاو نيابتلا وه

 كلذك اتيمسو : باجيإلاو بلسلا يأ ةيفيكلا يف ناتفلتخما ناتيلكلا امه
 .اعم نابذكت دق نكلو اعم ناقدصت ال امبنأل
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 د مط د

 قلطملا قلط
 توبشب ابيف مكح يتلا يهو ةقلطملا هنمو : نيعم دحاو ىلع قلطي ام

 اهربتعا يتلا ةيهاملا يهو ةيرابتعالا ةقلطملا كلذكو ء عوضوملل لومحلا

 . تقولا سفن يف اهل ققحت الو ربتعملا
 تح ع -

 ضراعلا ضرع
 ىلع ضرعت ةروصلاك ضراع رهوجلل لاقي ذإ ماعلا ضرعلا نم معأ

 هيلع الومحم نوكي ام وه ءيشلل ضراعلا»و ضرع هل لاقي الو : للويملا

 ,. هنع اجراخ

 ضرعلا ضرع

 ريغ يأ يضرع درفم يلك لك وهو « ماعلا ضرعلا هنمو : رهوجلا لباقي

 اموهفم نوكي الأ دعب الثم جلثلل ضايبلاك ةريثك عاونأ هانعم يف كرتشي يقاذ
 يف رهوجلل مسق وه يذلا ىلعو اذه ىلع ضرعلا عرقو نإف « ةيهالل
 ضرعلل افدارم سيل ( ضراع ) نإف اذببو « نيفلتخم نيينعم عوقو دوجولا
 يواسي مامزلا نم  ءارلا نوكسب - ضرعلاو . يناثلا نم معأ لوألا نأل
 .رضاحلا نامزلا

 لقعلا لقع

 وهو ٠ اهقئاقحي ءايشألل كردم طيسب رهوج هنأ اهنم « ةريثك ناعم هل
 :هتاذ يف ةداملا نع درحم وه امئإو : داسفلل ةلباق ةوق نم ابكرم سيل رهوج
 روصت لصحي اهب يتلا سفنلا ةوق هنأ يناعملا عبارو . هلعف يف اهل نراقم
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 نع ةروصلا درحي نأ عيطتسي لقعلا نأ سحلا نيبو هنيب قرفلاو . يناعملا
 . كلذ سحلا ةعاطتسا مدعو .. اهقحاولو ةداملا

 ةمالعلا ملع

 . لاحلاو . ةراشإلاو . مالكلا ) عاونأ ةعبرأ نمض فلؤملا اهعضي

 .دحلا لثم لرهجملا فيرعتل ةدع لئاسو نم ةليسو يهو ( ةمالعلاو
 ابيبنت لب لوهجمل افيرعت تسيل مسالاك ةمالعلاو . مسالاو ء لاثملاو : مسرلاو

 . اراطخإو

 د

 ةياغلا يبغ

 نأ ريغ نم كرما كرحي يذلاو : ءيشلا دوجو هلجأل ام : ةيئاغلا وأ
 لوألا لعافلا اهنأل للعلا ةلع يهو . ةياغلا وهف فانئتساو دصقب ريغتي

 .ءيش لك يف كرحنلاو

 تتاح

 خرقا
 هيلإ جاتحم لصألاف : هريغ ىلع ىّبي ءيشل مسا وهف لصألا فالخ

 . جاتحم عرفلاو

 لصفلا لصف
 وهو : ةكرتشم تافص طبرت يتلا تاعوضوملا ةلمج ىلع امومع قلطي

 وه ءيش يأ باوج يف سنج تحت عون ىلع لاقي يذلا يناذلا يلكلا
 . ايضرع وأ ناك ايتاذ ءيش نع ءيش هب زيمتب ام : ناينعم زصفللو . هنم
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 هب زيمتي امو . قرفلل فدارم وهو . ايلك وأ ايصخش : اقرافم وأ امزال
 . ةيهاملا ٍى لخادلا ءزحلا وهو هتاذ ِق ءيشلا

 لعافلا لعف
 اهدحو ةروصلل ةلع اما وهو : همدع دعب ًادوجو ءىشلا ديفي يذلا وه

 . بكرملل ةلع اهبنم هل ةلع وه ام طسوتب ريصي مث . ةداملاو ةروصلل وأ

 اذهب وهو اتباث وأ اريغتم وأ رخآلل اموقم ءيشلا ريصي اهب ةيلعف ةوق اذبب وهو
 لثمب موهفملا اذهب هنأ اك : ةدارإو دصق عم لعفلا هنع ردصي نأ حصي
 . ( عزنملا) يف هتاعيرفتو حلطصملا ىنعم ددحت يلا ةدعاقلا

 لاعفنالا لعف

 نع رثأتملل ةلصاحلا ةئيحلا وهف لعفي نأ ةلوقم دض لعفني نأ ةلوقم

 عاونأ وهو . اعطقنم مادام عطقنملل ةلصاحلا ةئيهلاك الوأ ريثأتلا ببسب هريغ
 : ركفلاو زييقلاب وه يذلا رمألا هب يرجي ام فالخ ىلع يرجي ءيش ابنم

 هتعني يذلاو فلؤملا لاعتسا يف دوصقملا عونلا وه اذهو عاونأ وهو
 .« يركف ريغ ةلمجلاب وهو يلييختلا لاعفنالاب :

 لعفلا لعف

 اك لعفلاب دوجولاو ريثأتلا ببسب ةلصاحلا ةئيهلا وهو لعافلاب طبترم
 نأل ضرعلا ماسقأ نم مسق وهو :٠ ةوقلاب دوجولل لباقم  وطسرأ دنع
 ناك ءيشلا نإ تلق اذإف : لعفلاب وه امو ةوقلاب وه ام ىلإ مسقني دوجولا

 تالاح ثالثي رمي هنأ هب تينع لعفلاب ادوجوم راص مث ةوقلاب ادوجوم
 لعفلاب دوجوم ءيشلا نا : كلوقف : ققحتلاو . ؤيبتلاو : ناكمإلا : يهو

 . ةوقلاب دوجوم هنا كلوقل داضم
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 هد قال

 لباقتلا لبق :
 لياقتو . دودجلا لباقت : داهجو هل قصنلا ٍق  تاللباقتملاو

 وهو دحاو نمز يف دحاو ءيش يف ناعمتجي ال هالباقتم لوألاف . اياضقلا
 لباقت :. نيفياضتملا لباقت : باحيالاو بلسلا لباقت : ماسقأ ةعبرأ

 نيتفلتحلا نيتيضقلا ىلع قلطب يناثلاو . ةكلملاو مدعلا لباقت . نيدضلا

 ةعبرأ وهو . دحاو اهلومحمو اهعوضومو : اعم امبب وأ فيكلاب وأ مكلاب
 . قبس امب انيفتكا ماسقأ

 ءارقتسالا أرق

 : يثزحلا يف مكحلا كلذ توبثل يلكلا ىلع مكحلا وه نييقطنملا دنع
 دوجول يلك ىلع مكحلا وه ءارقتسالا ٠ : انيس نبال (90 : ةاجنلا ) يفو

 امإو : ماتلا ءارقتسالا وهو اهلك امإ . يلكلا كلذ تايئزج يف مكحلا كلذ

 رظنلا بسحب اذهو : صقانلا ءارقتسالا يأ » روهشملا ءارقتسالا وهو اهرثكأ

 .« هعاونأ ىلإو سنجلا ىلإ

 نارتقالا نرق

 يف اعم امههدوجول امإ هل هتبحاصمو هلاصتا : ءيشلاب ءىشلا نارتقا

 دحأ وه نارتقالا نوناقو . رخآلا ريغتب اههدحأ ريغتل اماو . ناكملا وأ نامزلا

 كلذ نمو . راكفألا يعادت ريسفتل وطسرأ اهعضو يتلا ةثالثلا نيناوقلا

 . سفنلا 5 نيتلاح دوجو نع جتانلا ينارتقالا طابترالا

 ةمدقملا مدق

 ءزج تلعج ءيش نع ائيش بلسي وأ : ءيشل ائيش بجوي لوق
 نأل ادبما نم معأ ةمدقملاو . لالدتسالا ءيدابم نذا تامدقملاف . سابق
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 لئاسملا هيلع فقوتت ام ةمدقملاو . ةطساو الب لئاسملا هيلع ضقوتت ام أدبملا
 . اهريغو ةيلكلا ةمدقملا ينعت فلؤملا دنع يهو . ةطساو الب وأ ةطساوب

 مسقلا مق
 مسالاك هنم صخأو هتحن اجردنم نوكي ام « ءيشلا نم : مبسقلا اذكو

 اما يلكلا ثتحن ةجردنملا تايئزحلاو 5 اهتحن 3 اهنحت جردنمو ةملكلا م صخأ هناف

 يناثلاو : عاونأ لوألاف . امبب وأ تايضرعلاب وأ تايتاذلاب اهنيابت نوكي نأ
 ءيشلل الباقم نوكي ام وه ءيشلا مبسقو . ماسقأ ثلاثلاو . فانصأ

 . معأ يه يلا ةملكلا

 ةيضقلا يفق

 لاقي نأ حصي الوق قطنملا يف ينعت : ةيبطخلاو ةيرعشلا ةيضقلا اهنمو
 ثيحب نيئيش نيب ةبسن هيف لوق لك يه وأ « بذاك وأ قداص هنا هلئاقت

 1 اهنأ امك : ةيطرش وأ ةيلمج امإ يو ءابذك وأ قدص مكح هعبتب

 : ليلدلاب ملعلا يف تبثتو انع لأسي يتلا ةيرظنلا ةيضقلا ابنم انمهي
 : 0 لصأو : : ةجيتنو . بلطمو : ةلأسم ةفلتخما اهعاضوأ يق

 . رخو ٠ ةمدقمو

 نوناقلا نق

 و ٠ ةقيقحلا غولب ىلإ ىّدؤت نأ بحي يتلا ةيقطنملا ةدعاقلا وه
 . ةيناهربلا مولعلا باستكا ىَلِإ ةيدؤملا  ةلآلا - قيرطلا يه تاسايقلا
 . ةيلكلا نيناوقلا : ابنمو اهجهانمو مولعلا فانصأ اهيضتقت فانصأ يهو
 . قطنملا يق ةفورعملا سمخلا تايلكلا يهو
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 ةوقلا ةوق

 . لعفلل ةلباقم اهنأ ايك . الوأ ةدارإو روعشب ناك ءاوس لعفلا أدبم ىه
 دجوي نأل هيف يذلا ناكمالاو . ّيشلا يف يذلا دادعتسالا اهانعمو

 ءيشلاو « ةوقلاب دوجوم ناكمإلا زيح يف هدوجو يذلا ءيشلاف . لعفلاب

 ير فرفلاو ++ لعفلاب ةوجوبا لددلا رج ىَلِإ ناكمالا زيح نم جرخ يذلا
 ىقبت ىلوألا ةوقلا هذه نأ : لعفلاب هل ةلباقملا ةوقلاو : لعفلا ىلع ةوقلا

 وه يذلا مدع عم ةدوجوم نوكت اما ةيناثلاو : لعفي امدنع ةدوجوم

 وأ : ةركفم وأ : ةلقاع وأ . ةلعاف وأ . ةثعاب امإ ةوقلا نوكتو . لعفلاب

 . ةظفاح

 لوقلا لوق

 موهفملا وأ ٠ ةظوفلملا ةيضقلا يف بكرملا ظفللا وه  ليواقألاو
 ليواقألا ملع وه ةبكرملا ظافلألا ملعو + ةلوقعملا ةيضقلا يف يلقعلا بكرملا

 ملعو . فص 'ايظت ةمظنم ةيلقع ةيلمع لوقلاف . ةبكرم فداصت يتلا
 ءامسألا' فارطا نيناوق يطعي ام : نابرض بكرت امدنع ظافلالا نيناوق

 بيكرتلا لاوحأ يف نيناوق يعي امو : بترت وأ بكرت امدنع ملكلاو

 هدح دحاو لكلو : فرح وأ لعف وأ مس ١ امإ ظفللاو ءهسفن بيترتلاو

 . بلطيلف ةقطانملا دنع

 ةلوقملا لوق

 ةيضقلا يف لومحملا نوك لومحملا ىلع اهقالطإ هجوو : لومحملا يه

 يتلا ةيلاعلا ةرشعلا سانجالا يهو تالوقم اهعمجو . عوضوملا ىلع الوقم
 ناكملاو : فيكلاو : مكلاو : ةفاضإلاو : رهوحلا : يهو وطسرأ اهعضو
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 . لاعفنالاو . لعفلاو . كلملاو . عضولاو . ( ىّنم ) نامزلاو . ( نبألا )

 سايقلا سيق

 ال . اهتاذب ه امنع مزل تعضو اذإ لاوقأ نم فلؤم لوق وه ايقطنم
 سايقلا : فلؤملا دنع اهنم عاونا وهو ارارطضا اهريغ رخآ لوق . ضرعلاب

 هيف الوقم هضيقن الو وه سيل همزلي ام نوكي يذلا وهو ينارتقالا وأ يلمحلا
 يف ةرثكب دراولا يلمحلا سايقلا كلذكو . ةوقلاب لب .ام هجوب لعفلاب

 . عرنملا

 ا كلا

 م
 : يلك سنج تحت ( خلا .. ةراشالا ) عاونأ ةعبرأ نمض فلؤملا هعضب

 ةعانص مالكلا نإ : ينارافلا لوقي اك وأ : ملعو . ةعانص نذإ مالكلاف
 ليصفتلا رظناو « ةدودحملا لاعفألاو ءارآلا ةرصن ىلع ناسنالا اب ردنقي

 . يغالبلا لاعتسالا لباقم فلؤملا هعضي امك ينسلفلا

 ةيلكلا يلك
 لماشلا وه يلكلاو . ىلك وه ال ةفص يهو . ةئزجتلا وأ ةيئزحلا لباقت

 لوقي اك يلكلا درفملا ظفللاو ٠ نيعم فنص يف نيلخادلا دارفألا عيمجل

 : نامسق وهو قفتم دحاو ىّتعمب نيريثك ىّلع لدي يذلا وه - انيس نبا
 قطنملا يف ةيلكلا ةيضقلا نوكت يتلا سمخلا تايلكلاو . يناضإو : يقح
 . ماعلا ضرعلاو . ةصاخلاو .٠ لصفلاو 5 عونلاو 5 سنجل : يه
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 مكلا يمك
 وأ ةلصتم امإ ةيمكلاو . مكب لاؤسلا نع هب باجي امل مسا : ةيلكلاو

 بسحب مسقنت دودحلاو . هقدص ام : يه قطنملا يف دحلا ةيمكو . ةلصفنم

 . ةدرفنمو .٠ ةيئزجو . ةيلك ىَلِإ مكلا

 فيكلا فيك
 ءيشلا ةفص اهانعمو . فيكب لاؤسلا نع هب باجي امل مسا : ةيفيكلاو

 يف ةراق ةئيه اهنأب فرعتو . وطسرأ تالوقم ىّدحإ يهو هلاحو هتروصو
 . ( مكلا رظنأ) هتاذل ةبسن الو ةمسق يضنقي ال ءيشلا

 هل هك

 يمئالملا مأل

 يف وهو ٠ يرفانلا لباقم يف فلما مهنمو .- بوعلا ةفسالف هعضي
 ةبسانتملا ءازجألا قستملاو قفتملا ءيشلا هانعمو سائجألا نم سنج ( عرنملا)

 . ضعبلا اهضعب عم

 موزللا مزل

 مزلي ام : يهذلاف : يجراخو . ينهذ وهو . ءيش نع ءيش لوصح

 يف هققحت نم مزلي ام : يجراخلاو . رخآ ءيش روصت نهذلا يف هروصت نم

 ءىدابملا نيب ةيقطنم ةقالع نذإ موزللاف .هعم رخآ ءيش ققحت جراخلا
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 ا 6م اسس

 لاثملا لثم

 نع نهذلا يف درحلا ىّنملا ىلع لادلا ظفللا وه ٠ هنأب فلما هفرعي
 حاضبال ركذي يذلا يثزحلا وأ جذوفلا وهف « هب نرتقي نأ هنأش نم ام لك
 . لوألا لاثملاب ردصملا تعنيو . ةدعاقلا

 ليثعلا لثم
 و ٠ اههنيب ةكرتشم ةلعل رخآ يف هتوبل رمأ يف مكح تابثا وه اسايق

 527 الاثم وأ الصأ ا هنم 0 ءيشلاو ّى هيلع موكفلا 2 ٠

 800 اهلمعتسي تاحالصصا اهلكو : ةبماشملاو : ةقفاوملاو

 لاحملا لحم

 : ايقطنم هدوجو ليحتي ام عنتمملاو : جراخلا يي هدوجو عنتمي ام

 هسفن يف نوكي نأ امإ هثودح لبق هنإف ثداح لك نا : انيس نبا لوقيو
 . دجوي ال وأ دجوي نأ لاحملاو :. دوب نأ اللاحم وأ ١. دجوي نأ انكم

 ةداملا ددم

 ينعت اهنأ وأ : ةوقلاب اهعم ءيشلا لصحي ينلا يهو « ةروصلا لباقت
 لدتو : انه ةدوصقملا ةعانصلا رصانع يه ةيئزجلا داوملاو . ةلصتملا ةدايزلا

 اهنم فلأتي يتلا ةنيعملا ةيلعفلاو ةيعيبطلا تايطعملا ىلع اضيأ انه ةدامل
 . ركفلا
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 نوؤاشملا ىثم

 هذيمالت ملعب ناك وطسرأ مهذاتسأ نأل كلذب اوعس . نويطسرألا مه
 بيرق كرحم ءامسلا تارك نم ةرك لكل ناك ناو : انيس نبا لوقي . ايشام

 نم هدعب نمو لوألا ملعملا هاري ام ىلع هصخي قوشعم قوشتمو . هصخب
 . ةيئاشملا ةكحلا للصحم

 ةاداعملا دعم

 تاوطخلاك دوجولا يف هعماجم الو ءيشلا هيلع فقوتي اع ةرابع يه

 . دوجولا عماجت ال اهنإف دصاقملا ىَلِإ ةلصوملا

 نكمملا نكم

 هنأ امك : مدعلاو دوجولا هيف ىواسي ام وهو لاع سنج فلؤملا دنع
 بناجي فلؤملا هلمعتسيو . عنتمملا هلباقيو . ةهجلا تالوقم ىدحإ

 ىّنم يذلا دوجوملا وه دوجولا بجاولا نإ : انيس نبا لوقي : دوجولا
 . لاحم هنم ضرعي مل ادوجوم وأ دوجوم ريغ ضرف

 ةيهاملا يهم

 نم قلعتملا رمألا ىلع ابلاغ قلطتو « هقبستو دوجولا لباقت : ةيئاملا وأ
 يهو غ يجراخلا دوجولا نع رظنلا عطقب . قطانلا ناويحلا وهو ناسنالا

 .ءيشلل ةموقملا تايتاذلا عومجمب ققحتتو عاونأ

 ل

 عرتملا عزن
 يف ءارعشلا ذخأم تايفيك نع ةلصاحلا تائيلا يهو عزانم عمج

 وأ ادبأ هوحن مالكلاب نوليع امو ء ابق مهتاداّتعا ءاحنأو 2 مهضارغأ
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 نم عنتمت وأ سفنلا اهلبقت ةروص مالكلا كلذب لصحي ىّتح هيلإ هب نوبهدي
 .مالكلا يف يئطنملا ىّحنملا اذه دصقي (هعزنم) يف فلؤملاو .اهوبق

 ةبسنلا بسن

 وأ . هباشت وأ . قفاوت ةبسن امإ يهو .. نيئيشلا نيب قلعتلا عاقيإ يه
 لومحملا توبثك ءيشل ءيش توبث ةيتوبثلا ةبسنلاو : قلعت وأ : لئامت
 ءافتناك ءيش نع ءيش ءافتنا ةيبلسلا ةيسنلاو ٠ باجيإلا وهو عوضوملل

 اموكحو ابوسنم ىَّمي لوألا ءيشلاو . بلسلا وهو عوضوملا نع لومحما
 ةيسنلا كلت كاردإو . هيلع اموكحمو ابوسنم ىَّمسي يناثلا ءيشلاو هب
 . ايسانت وأ ةبسانم ىّمسي ةبسنلا يف داحتالاو .اكح ىّمسي

 ء يشانلا ىّعملا أشن

 حلطصملا هبستكي يذلا ىّنعملا وهو يروهمجلا ىّعملا لباقي ثداحلا وأ

 . ةددحم ةيملع ةفصب ينسلفلا رظنلاو قطنملا نوناقل هعوضخ دنع

 يرفانملا رفن
 لوبقملا ريغ ءيشلا ىنعب ةفسالفلا نم هريغك فلؤملا هلمعتسي .حلطصم

 سائجألا نم سنج فلؤملا دنع وهو . يفانملا وأ هنع بوغرملا وأ هوركملا وأ
 ةداضملا هدنع ينعيو 3 يمنالملا سنحجلا لباقم يف يرفانملا سنجاب هتعنب

 . ةفلاخملاو

 ةقطانلا "سفنلا سفن

 تايلكلا كردت ام ةهج نم كلذب تيمس : ةركفملا وأ « ةيناسنالا وأ

 لباقلا ةداملا نع درحلا رهوجلا يه وأ : ةبركفلا لاعفألا لعفتو
 لكو « ةملع ةوقو : ةلماع ةوق ىلإ سفنلا ةوق مسقنتو : تالوقعملل
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 : يلمعلا لقعلا يه ةلماعلا ةوقلاف : مسالا كارتشاب القع ىّمست ةدحاو

 . يرظنلا لقعلا وأ : ةيرظنلا ةوقلا يه ةملاعلا ةوقلاو

 مظنلا مظن

 فيلأت فديب فيلأتلا نم اجهنم يضتقت ةعانص : موظن ىلع عمجو

 هيضتقي ام بسح ىلع تالالدلا ةبسانتم يناعملا ةبترم لمجلاو تايلكلا
 هلومح ىإ هنم مث طسوألا دخلا ىلإ بلطلا عوضوم نم لاقتنالا يف لقعلا
 . ةجيتنلا هنم مزلب ىَّتح

 رظنلا رظن

 يلقع بيكرت ةفسالفلا دنع يهو « ناهربب .تبثت ةيضق : ةيرظنلاو
 اهو : ءىدابملب جئاتنلا طبر ىلإ فدهت ةقسنم تاروصت نم فلؤم
 . (رظنلا) ابيلص مجعم يف رظنت سمخ تاقالطا

 جينملا جبن
 يف وأ + ءيش نع ريبعتلا يف حضاولا قيرطلا وه مومعلا ىلع جابنملاو

 ىعارت ةدكؤم دعاوقو ةنيعم ءيدابمل اقبط ءيش ملعت يف وأ : ءيش لمع
 لوصف يف يسالجسلا هب ماق ام اذهو : ةنيعم ةياغ ىلإ لوصولا ةيغب ةقدب
 . هعزنم

 عونلا عون

 ةريثك ءايشأ ىلع لاد مسا وهو : ةسمخلا ةيلكلا ظافلألا نم مسق
 ىلع وأ دحاو ىلع يلك : وهو قيقح : ناعون هنأ اك : صاخشألاب ةفلتخم

 عونلاو . سنجلا يأ يلكلا هنمو : وه ام باوج يف قئاقحلاب نيقفتم نيريثك
 يأ ايلوأ الوق سنجلا اهريغ ىلعو اهيلع لاقي ةيهام : وهو يناضإ : يناثلا
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 يف سنجلا هريغ ىلعو هيلع لاقي يلك هنإف فنصلا نم ابرهت ةطساو الب
 .وه ام باوج

 عون ىلإ عونلاب طاطخنالا يبني ٠ سانجألا سنج ىلإ سنحلا يقترب انيبو

 نيفلتخم نيريثك ىلع لوقملا هنأب مسريو : عاونألا عون ىّمسيو هتحت عون ال
 هعزنم فلؤملا مسقي دعاصتلاو لزانتلا اذهبو .وه ام باوج يف ددعلاب
 . سنجلا نم اقالطنا

 مدل يهدد

 ةيوهملا ىّره

 يف عوضوملاب هطابترا يف لومحملا ىلع لدتل برعلا اهمجرت ةيبنجأ ةملك
 وهو . ناسنإ وأ ناويح وه ديز : مهوق يف (وه ) فرح وهو : هرهوج

 هصخشتو هتينيع وأ ءيشلا ةيوهو : دوجولاو ةدحولا مسال فدارم

 .دحاو لك هل درفملا هدوجوو هتيصوصخو

 ىلويفا ليه
 لل لباق مسجلا يف رهوج يه حالطصالا ينو ةداملاو لصألا ينعت

 ةروص رهوحلا اذه سيلو : لاصفنالاو لاصتالا نم مسجلا كلذل ضرعي

 . ةقلطملا ىلويملا يهو ةوقلا ىّتنعم الإ هصخت

 تكتل و تكتل

 باجيالا بجو

 لومحم دوجوب مكحلا وه ةلمحلا يفو . اهداجيإو ةبسنلا عاقيإ وه

 لوقم لوقلل لاع سنج  فلوملا دنع  بلسلا عم وهو : عوضومل
 . يناعملل نيسنج بجاولاو نكمملا نوكل
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 ءاضتقا هدوجو هتاذ يضتقت ام وهو يناعملل لاع سنج فلؤملا دنع

 . انايحأ هنم صخأو يرورضلل فدارم هنأ مك . امات

 امإ ةبرجتلا يف الصاح ءي...١ نوك وهو مدعلل لباقم : يسحلاو يلقعلا
 الوصح امإو : ينادجو هأ ىبسح كاردإ عوضوم نوكيف ايلعف الوصح

 :. هلوقي تلزلا ديمي ام - لالدتا ةرمرع تركش اي روصأ
 . يسحلاو ٍلقعلا دوجولا

 ةلصولا لصو

 صنلا ىلع ظافلألا ضعب ةفاضإ وأ . ضعب ىلع لمحلا ضعب فطع
 . فلؤملا لوقي امك ءايشألا نيب لصولاو بسنلا كارداب كلذو هانعم حيضوتل

 عوضوملا عضو

 م ل . مالكلا ةدام وه امومع

 رخآ ائيش نأب هيلع مكحب يذلا وه قطنملا يف عوضوملاو ٠ ةيتاذلا هضراوع

 .:لومحتمك ريخلا .لباقما يل رحتلا يف ًاتيلاك هل. دوجومم سيلا وأ هل ةزجزم

 عضولا عضو
 وأ ةراشإ وأ ناك اظفل لوألا ءيشلاو « ءيش ىلع ةلالدلل ءيشلا نييعت

 رابتعاب وطسرأ فلؤملا يراجيو ءهل عوضوملا ىّنعملا وه يناثلاو . ةئيه
 . تالوقملا نم ةلوقم امهدنع عوضوملا
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 ءيطوملا ءيطو

 ىلع هقدصو هانعم لوصح نوكي يذلا يلكلا وهو ءيطاوثملا نم

 قفاوتلا يهو ؤطاوتلا نم اهنأ اك : ةبوسلا ىلع ةيجراخلاو ةينهذلا هدارفأ
 : هعاونأ نم عون لك لع نسحلا مبا ىطن [ك الخاو عمي 0
 يتلا يه اهنأب ةثطاوتملا يلازغلا فرعيو . هدارفأ نم درف لك ىلع عوتلا مس
 ىلع ناسنالا مسا ةلالدك اهبنيب كرتشم دحاو ىنعمب ةددعتم نابعأ ىلع 2

 ىلإ ةبسنلاب اهنإف ةسمخلا تايلكلا نم ةئطاوتملا نوكت اذهبو . ورمعو ديز

 نم اهنأب زارطلا بحاص اهفرعيو . ةيوسلاب ابيلع ةعقاو ةثطاوتم اهتايئزج
 ةكّتشم نوكت يونعم دحاو رمأ اهعمجي ةرياغتم ناعم ىلع ةقلطملا ظافلألا
 عزنملا لاعتسا يف ءيطوملا حلطصم حضتب لماكتملا ديدحتلا اذهبو ؛ هيف

 . هلك
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 باتكلا





 نيباعرلا





 ا هلآو دمحم انالوم ىلع هللا ىلص محرلا نمحرلا هللا مسب

 ةودقلا . لضفألا دحوألا ملاعلا . لمكألا ذاتسألا 20انخبش لاق
 دبع نب دمحم نب مساقلا دمحم وبأ . لفحألا 220( نقتملا ) ننفتملا ردصلا
 : !0(هللا همحر ) 0( يسالجسلا ) يراصنألا زيزعلا

 نسح نم انل (1) لِجْسُملا ع0 قتلا فّرشب انيلع ٌنّيَمُملا هلل دمحلا
 ةكلملاو ةيغالبلا ةعنّصلا هذهب جهانلا (2) قبسلا © ٍلْضَحَح زارحإب هنايب
 0 ا سيلا :٠ قمل جبنأ هليزنت يناعم فتئاطل يلع فرقولا ىلإ ةينايبلا

 ؛ قلحلا دفاك هملظت زاجعإ هجو ةفرعم نم ًاجذوعأ هدابع صاوخ

 00 جدبأ ةنسلألا اهرحس (4) جهانم © جهابم عيدب عيدبب (3)
 عماوج حصفأ يف عداصلا هلوسر دمحم انديس ىلع ٌةالصلاو

 ملت ملسو هلآ لعو دنع انديس ىلع هللا لص :باس 9
 . خيشلا لاق : ابا 4

 ان نم ةطقاماد '»

 أ ناونع نم ةدايزلاو .ب نمو أ نم ةطقاع ل
 0 م ةطقاس 59

 , قطتملا : باسم

 رطخلا : لاشنلا يف لصخلاو . ( ةئزاوملا ) عون يف ( لصعخ ) ىلع نيتطسستلا قافتا دريسو . لصت : بدل 9

 . بلغو ينرلا يف باصأ يأ : لصخأف ىمر : لاقي . هيلع رطاخي يذلا
 . جمانم 5 ا

 .(لجس :ناللا) هريخ رثك : لجرلا لجسأ نم .ءاخب يطعملا (1)

 ,رغظلا نع ةباتك (2)

 . نيبثو حصفت اهلعج : ةئملألا قف (3)
 . تاحلطصملا نحلم رظنأ (4)
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 ىلإ برعلا قطنم ليصأ غلبأ يف ) يعادلا هّيبنو «ء قحلاب ني
 . اريك ملسو هيحصو هلا ىلعو :

 عيدبلا (6) عرتملا ٠ باتكب بقلملا باتكلا اذه يف اندّصقف « دعبو
 9( ٍبيلاسأ (8) نيناوق (7) ءاصحإ « عيدبلا بيلاسأ سينجن يف
 نايبلا ملعل ةعوضوملا (11) ةعانصلا اهيلع لمتشت يتلا (10) 9 موُظّنل

 (13) ءازجأ بيترتو : (12) فينصتلا يف اهُسينجتو « عيدبلا بيلاسأو

 ء (16) عونلاو (15) سنجلا ةهج ىلع : (14) فيلأتلا يف ةعانصلا
 نيناوقلا كلت ٌريرحتو ء(18) عرفلل كلذ نم (17) لصألا ديهمتو
 دهجو « ةقاطلا ردقب (20) ةيئزجلا 2190 داوملا نم (19) اهديرحجتو « ةيلكلا
 : لوقتف « ديبأتلاب ٌليفكلاو : (2 أ) ديدستلا يلو ىلاعت ُهّللاو : ةعاطتسالا

 ةلمتشم « عيدبلاو ةغالبلا ةعنصو « نايبلا ملعب ةبقلملا ةعانصلا هذه نإ
 « لييختلاو ءزاجيإلا : يهو (21) ©( ةيلاع) سانجأ ةرشع ىلع

  عاستالاو « حيضوتلاو « ةرهاظملو .ء فصرلاو : ةغلابلاو « ةراشإلاو
 : ريركتلاو ع ©'2) ءانثنالاو

 . موظنملا هايد ل

 . دارملا : 60

 0 نم ةطقاس ول

 . ءامكاللا : 2

 ىنممب قأيو نامزلا نع ىوكشلاو ةمكحلاو ةظعوملا هرعش رعاشلا نمضي نأ : ءارعشلا دنع ملكلا عم اوج (5)

 . (ملكلا عماوج تيتوأ ) : هلوقب لوسرلا هانع ام وهو + غيلبلا زجوملا ا
 . تاحلطصلا قحلم رظنأ (21 -
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 00 ( زاجيالا ) : لوألا سنجلا

 . هل فدارم راصتخالا ىنعمب لوُقَم يروهمجلا زاجيإلا مسا ٌعوضومو
 وهو .زبجو رمأو « ترصتخا :رمألا يف تزجوأ : (1) نيعلا بحاص
 ىنعملا نم مسالا لقت ليبس ىلع نايبلا ملع نم سنجلا اذه ىلإ لوقنم
 لييسو . (3) اهيف ثداحلا ةعانصلا يف ءيشانلا ىنعملا ىلإ (2) يروهمجلا

 ىنعملل ايقالم هيلإ لوقنملا ىنعملا نوكي ناب كلذ يف ةيانعلا 22”( لقنلا )
 مامّزلا لثم يروهمجلا ىنعملل يعانصلا ىنعملا (' ةيباشمل امإ  هنم لوقنمل
 ب) هب هقلعتل امإو «ريعبلا مامزو ةباتكلا ةعانص يف لّمعتسملا (4(

 مساب ةعانصلا يف ميشلا ىمسُي نأ لثم قلعتلا هوجو نم رخآ هجوب ( 2
 نم (8) ٍضْرَع وأ 2 (7) هِئْيَج وأ (6) هتياغ وأ «.روهمجلا دنع (5) هلعاف
 لوصف ُفَذَح اههنم دحاو لك يف ذإ « ةهباشملا انه ءاقتلالا ةهجو . هضارعأ
 (11) لعافلاف : (10) يّطَوُملا ٌرمأ ررقت دق ذإو . لوصف ُببرقتو (9)
 هيلع لدن نومضم ىلع اهعومجمب ةلمتشم هيف ءازجأ نم بكرم لوق وه

 0 نم ةطقام 1

 .باانم ةليقانا ب1

 .:ةيناقع *قدصي ١
0200 

 قيقحتب دادغب يف ايلاح عبطلا ديف ( نيعلا ) همجعمو ( ه 170 -.. !00) يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا وه (1)
 .(112/4 : نيفلؤملا مجعم) هلم ماقأ ضب ثعبط دقو .٠ يشيورد هلل دع

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (2)
 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (3)
 رصعلا يف ةلودلا نيواود دحأ ىلع ( مامزلا ناويد ) قلطي ةباتكلا ةعاص ينو .هٌدوقم :ريعبلا ماهز (4)

 (69 64 : يلذألا دقنلاو رفعج نب ةمادق) يسابعلا
 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (11- 5)
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 نم نكمي ام لقأب ضرغلا نع ةرابعلا وه ٠ : موق لاقو . ديزم ريغ نم
 .(12) « فورحلا

 رهوج ف ًائيش يش هب هباشي (03 لومح مسا وه زامجيإلا مساو

 ةيعاملا فيرعت ُلُمح وه ام قيرط نم امهيلع لومحم اهل كرتشم (14)
 هتحت ٍلاع ةرسنج وه كلذلف ء سنجلا وه كلذك ٌلومحملاو «(15)
 نأ (3 أ) كلذو . ةلضافملا : يناثلاو « ةاواسملا : امهدحأ : ناعون
 : نامسق يفاعملا ىلإ ةبستلاب  ةبكرلا ظافلألا ةلمجلابو  ليواقألا
 هيلع لولدملا ىنعملل  ظفللا ةلمجلابو  لوقلا (16) َةَقَواُم : امهدحأ
 : رخآلاو ٠ ةاواسم وعدملا لوألا عونلا وه اذهو : 0( هل ) هئقباطمو ا ماب
 :ةنسقلا هيطعُت ام بسحم .ءاذهو ءرخخآلا ىلع امهدحأ ةدايزو اهلضافت

 ٍوعدملا وه اذهو : ظفللا ىلع ىنعلا هيف لصف ام : امهدحخأ : 660 نايف

 ًاعون ناك نإو 2 اذهو ' ىعملا ىلع ظفللا لصف ابرو . ةلضافم

 الو . هيلع (17) ةلالدلا يف عب ريغ لوذرم وهف ٠ ميسقتلا هيلإ قوسي

 وشحلاو ًارذهو ًالَضَف دقنلا جُهن د يف ىمسملا وهو « هيلإ ةراعلاوي عوجرم

 لْفحَت مل كلذلو « لوقلا قالعتا (7) بابسأ ل دعي امه وهو « غرافلا

 هصخب هل باب الف ءالصأ ةَكْريش (18) همبسق عم هلا عضن ملف هب

 كلذلف . يناثلا عونلا وهو ةلضافملا مساب رخآلا انصصخو ع 2( هجوب )
 : يلاثلاو « ةاواسملا : لوألا : ناعون هتحم 9 انلق ايع نسنحلا اذه

 : ةلضافملا

 . ابن نم ةطقاس نب

 . ناعرت : ب 4
0 5 

 م ا ١ ١ ١ , بن نم ةطقام

 (74 : ثككلا) يف فرصتب ينامرلا نع القن ( 250/1 : ةدمعلا) رظنأ (12)

 . تاحلطصملا لحلم رظنأ (18--13)
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 بكرم لوق وه لعافلاو « نيب هيف ءيطوملاو : ةاواسملا : لوألا عونلا
 . ناصقن الو ةدايز ريغ نم هل ٌمقباطم اهنومضلا قواسم هيف ءازجأ نم

 نإف « ةعيفرلا ةقبطلاو ةيلاعلا ةبترللا يف (19) ةلالدلا نم وه عونلا اذهو

 لكل يغبني ظافلأ تاوذ يه امب يناعملو : ناعم تاوذ يه اهب ظافلألا
 أ أ وهف ىنعملا هش ظفللا ساسمإ نكمأ نإو ءرخآلل اقيط نوكي نأ امهم

 ٌرصَرَصو ء بدنجلا ص١ برعلا لوق يف ليلخلا 20 لوق هلاثم . لضفأو

 «اوُرَف « رص : اولاقف ةلاطتسا بدنحلا توص يف اومهوت مهنأك ٠ يزابلا
 رداصملا ينو .(20) هرصرص : اولاقف اعيطقت يزابلا توص يف اومهوتو

 ٍناَيلَعلاو ٍناَورلاك ةكرحلاو ( 4 أ) بارطضالل امنأ ٍناَلَعَفلا ىلع تءاج يتلا
 و .(21) لاعقألا تاكرح لاثملا تاكرح يللاوتب اولباقف 29 ناَمّبهلاو
 . لايك طْرَش لب ةحص ٍطرشب سيل ناك نإو « (22) نيِطَب ةغللا يف ٌطرش

 م ا د ماع 5
 : هححأ ًاؤفك هل نكي ْمَلَو ذوي لو ذل , ٌدَمّصلا ُهَللا : ٌدَحَأ ُهّلل
 نإ ءرَحْناَو كيل لَصَق ٠ ٌريوكلا َءلايطْعَأ انا : ىلاعت هلوقكو 224(

 ريهز لوق كلذ نمو . ٌدَعُي ال امم كلذ ريغ ىلإ . * 0و) , وألا ره كك
 :(3 ب)

 .لاق :اياب »

 , نايشغلاو : بال

 . تاحلطصملا قحلم رظنا (19)
 يفاعملا هابشأ ظافلألا ساسمإ يف باب : يف . ظفللا يف طيسب ربيغت عم ( 152/2 : صئاصتملا ) رظنأ 220
 .فرصتب (218/2 : باتكلا) نع .القن طبيب رييغت عم (152/2 : صئاصخلا) رظنأ (21)
 ,2(نطب : ناللا) قحخا ١ نيطب 222

 .ةاواملا عون يا (23)

 ,1-4 1 ضالخإلا (2
 .3--1 : رثركلا (25)
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 _.إ ةقيلخ نم ئرما دنع نكن َمْهَمَر
 (26) مَلْعُش سانلا ىلع ىفخت اهلاخ ولو

 م

 :ريرج لوقو

 مهيف يملج ناك يموق ءاش ولف
 (27) لهج )مب *ادعأ ٍلاَهَج ىلع ناكو

 : (28) رخآلا لوقو )

 انحلاو لهجلا نع ٌرِصَقُت مل تنأ اذإ
 020(لهاج كباصأ وأ املح َتْبَصَأ

 : كلملا دبع نب ماشه لوقو

 ىوهلا ةلداق ىوهملا صعَت م تنأ اَذِإ

 (29) قع كيلع هيف اما ضعب ىلإ

 اذه ريغ لقي مل كلملا دبع نب ماشه نأ رتعملا نبا (30) معزو

 : (31) يلذهلا لوقو .تيبلا

 . مهاهج ءادعأ :أ ب م0

 أ نم طقام نيتفوقعملا نيب اما 42

 ,(88 : هناويد) (26)

 .(3371 1 هتاريد) (27)
 .(99 : هناويد) رجح نب سوألو .(300 : هناويد) ريهرل تيللا بني (28)
 : نييكاو نايلا ) يف ةفلتخم ةياورب دروو -(37/1 :رابخألا نويع) و ( 123 : لضافلل ) رظنأ (29)

 : مالسإلا خبرات ) ه 125 ةئم قولا يومألا ةفيلخملا وه كلملا دبع نب ماشهو 2.23
/12). 

 مل اماشه نأ ( 123 : لضافلا ) يف درملا دكؤيو . هبتك نم هيلإ ثعجر ايف زنعملا نبا معز لع فقأ مل (30)
 .(3/2 : لماكلا) ًاضيأ رظناو .٠ تيبلا اذه ريغ لقب

 : رعشلا دقن ) ينو ( 157 156/) : نييلذغلا ناويد ) يلثحلا بيؤذ يلأ تأ نبا ثرحب نب دلاخ (31)
 .يلطحلا بيؤذ يبأ يأ نبا ريهز نب دلاخ هنأ (3
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 0 هنري َتنأ ريس | نم صرحا 0
 اًهريِسي نم ةزيس ضار لواف

 : (32) رخآلا لوقو

 مهيراطف - ةرعواط مع .نإت
 كاصع نم يصعاف كوصاع نإو

 ةيهاتعلا يبأل ناك نإو « ةئيطحلا ىلإ بسن دقو « ةيهاتعلا ينأ لوقو
 : (33) َةَبَصاَنَملا هذهب مّدَق ولعو « ةبداحملا هذ هل مظع فرشف

 تف راوج يف يفإ هلل ُدمحلا
5 100 8 

 رارضو عافت ةقيفمحلا يماح

 ةمركم دنع الإ فرطلا مفري ل

 (34) راع لع يضغي الو « ءايحلا نم

 اهاتعم ىلع اهظفل الو . اهظفل ىلع اهانعم لضفي سيل ليواقأ هذهف
 أ) ةيلكلا ٍدعاوقلاو ةماعلا ليواقألا تحت ةعقاولا ةصاخلا روصلاو . اثيش
 . عونلا اذه نم ِلثملا هذه فتكيلف . رصحتت تسيل 25

 لوق وه لعافلاو ٠ ًاضيأ نيب هيف ءيطوملاو : ةلضافملا : يناثلا عونلا
 سنج ةلضافملاو . هنع ةصقان اهنومضمل ةقواسم هيف عازجأ نم بكرم
 كلذو نيمضتلا : يناثلاو ء لازتخالا : امهدحا : ناعون هتحت طسوتم

 .(207/2 : مامت يأ ةلليح) سابلا يلأ لوم ديحل بنيو (182 : هناويد) ةئيمدلا نبا (32)

 : ناسللا ) رظناو ءانبلا ةمان نوكتو دافلا نم ةيفاقلا مان نأ : وهو ةءوزجلا ريغ يناوقلا يف بصتلا نم (33)
 ل( بصن

 نم هيف كوكشملا هكح فلؤملا لقن دقو . ةيهانعلا يأ ناويد يف الو ( 254 : هناويد ) ةئيطحلل ناتيبلا (34)
 . قيقحت نود ( 250/1 : ةدمعلا)
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 لعفلا ىلإ (35) ولا نم لوقلا يئزج دحأ جرخم ال نأ امإ ؟'3) هنأل

 . حّرصي ملف هب حرصي نأ هلأش يأ : هددصبو هعم نم-وهو . (36)

 م ةييرقلا ةوقلاب قبب نأ ا لارتخالا وعدملا لوألا عونلا وه اذهو

 وه اذهو ء هب حرصي نأ هنأش سيل يأ . هددصبو هعم نمي سيلو لعفلا

 هتحن طسوتم سنج وه عونلا اذه كلذلف .نيمضتلا وعدملا يناثلا عونلا

 : نيمضتلا : يناثلا : لازتخالا : لوألا : ناعون

 نم لاعتفا (37) لوأ لاثم لازتخالا مساو : لازتخالا : لوألا عونلا
 باهذ : ةّلّرْخ هطسو يف .ًالَرَخ َلِرَحف ء هطسو عطق : هلِزخَي لد
 يف لقن اك ةعانصلا هذه ىلإ لوقنم وه م لوزخملاو لزحألا وهو ٠ ماس

 نم عبارلا طوقسو يناثلا نوكس وه يذلا فاحزلا ىلإ ضورعلا ةعانص
 ىلإ ) يروهمجلا عضولا نم مسالا لقت جبن ىلع اهالكو .« نلعافتم :

 لعافلاو . دّْمَب "4)( يروهمجلا عضولا ىلإ تافتلا الو . يعانصلا عضولا

 هنع صفت نومضم ىلع اهلمحي ةلمتشم هيف ءازجأ نم زم بكرم لوق وه
 ناعوت هتحن طسوتم سنج وهو . هب حّرصب نأ هئأش اهنم ءرج حرطب

 ايكرم لوقلا ناك امل هنأ كلذو . فذحلا : يناثلاو : مالطضإلا : امه دحأ

 ناكو  ةيبرعلا ةعانص يف رقتسا دق اى (38) 157 تاضفَو ٍدَّمَع نم
 دنع لعافلا ةدمع ادع ام نيفنصلا نم دحاو لكل “ ضرع فذحلا

 مانا و دب

 3 نم طقام نيفرقعملا نيب اما. 64“
 ةلقفو 1 ان

  تاحلطصملا قحلم رظنأ (36 35)
 . (ةأطاولا عون ) يف لوقلا هيف فلؤملا لصفيسو .ردصملا وه لوألا لاخلا (37)
 : يه ةلففلاو . ةقطاخلا دنع لومحملاو . ءاغلبلا دنع دنسملا فدارتو . أدتبملاو لعافلا : ةدمعلا (38)

 ... افه هباش امو . ءاششتمالاو . ريقلاو . لاخلاو . فرظلا
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 دّمعلا مكح 00 ام وأ ٍدّمُعلا يف ّضَرَع نإ ناكو 39(2) هيوبيس
 (6 أ) يتلا "7 تاطابترالا هوجو (4 ب ) دحأب طابترالا "© مكحب
 يف ضرع نإو ؛ ًامالطصا هانيمس ع ىلاعت هللا لوحب دعب .اهف اهركذنس

 اك نيعون ىلإ طسوتملا سنجلا اذه 2197 مسقنا ؛« ًافذح هانيمس تالَّضَفلا
 : فذحلا : يناثلاو : مالطصالا : امه دحأ : ل هانررق

 : مهوقل لوأ لاثم وه مالطصالا ٌمساو : مالطصالا لوألا عونلا
 ءات نم هيف ءاطلا لادبإو : عطمعلا وهو ٍمْلّصلا نم - َلَعَتْفا ملطضا

 لعافلا ةيفوتف :٠ ءيطوملا ريرقت دعبو . (40) لدبلا ملع لئاسم روهشم نم

 هنع صنت نومضم ىلع اهنلمجي ةلمتشم هيف ءازجأ نم بكرم لوق :وه
 كلذ ةدافإل نارقألا يا ةدمعلا مكح يف وأ ةدمع وه اهنم وزج حرطب
 « ءافتكالا : امهدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج وهو .نومضملا
 ضرعي نأ امإ هنأل كلذو « لباقملاب ءافتكالا وأ يلباقملا فذحلا : يناثلاو
 ىلع ال ضرع نإف « لباقتلا ىلع وأ .(41) لباقتلا ىلع ال فذحلا

 وهف لباقتلا ىلع ضرع نإو « ءافتكالاب بقلملا لوألا عونلا وهف لباقتلا
 عونلا اذه كلذلف يلباقملا فذحلاب وأ لباقملاب ءافتكالاب بقلملا يناثلا عونلا

 : يناثلاو . ءافتكالا : امهدحأ : ناعون هتح طسوتم سنج  انلق ايك

 : نيمسالا بسحب يلياقملا فذحلا وأ لباقُملاب ئافتكالا

 .(19-- 13/1 : باتكلا) يف لعافلا باوبأ رظنأ (39)
 اهعمجي افرح رشع انلا هفورحو . لتعم وأ حيحص رخآب فرح لادبإ : هانعمو لادبإلا : وه لدبلا مع (40)

 طقم ) لدب نم لدبو . دئاز نم لدبو . لصأ نم لدب : برضأ ةلالث لع وهو . ( لاط موي هتدجنأ )

 .2123/2 : ةيرعلا سوردلا عماج) و (290/222 ىف : حاضيإلا
 . تاحلطصملا قحط رظنأ (41)
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 نم لاعتفا لوأ لاثم وه ءافتكالا مساو : ءاغتكالا : لوألا عونلا
 هيف نيئزج نم بكرم كوق وع لعاقلاف د (19) رقت ٌدعبو « ةيافكلا

 (20) همْسْرت دقو . هب َحْرَصُي نأ هنأش ةزج هيلع ةلالدلل امهنم كلر « نيطبترم
 ةمخ ىلع طابترالاو . يناثلاب نّيطبترملا دحأ نم ُءاّريجالا وه امب اضيأ
 طابترالاو : : يموزللا طابترالاو ٠ يدوجولا 0 الا : 210 يهو ءاحنأ

 أ ) داوملا يف رت هذهو . ينطعلا طابترالاو ٠ يباوجلا ما يربخلا

 طسوتم سنجل وه يذلا لازتخالا ٌطرشو , ةبكرم رو . ةطيسب (7

 0220 غوسملا هيف ةحصلا طرش « هريغو : ًايلياقم ًافْذَح وأ . ءافتكا ةلمجلاب

 + ىنبم 2227لَرْجأ فذحلا ثيح كورتملا ٍلرعما ىلع ةلالدلا مطق وه ءهل
 0 اظفل حصفأو « ةغلابم دشأو ٠ ةلالد ُهَونأو « اعطقم ُفرشأو
 قايسلاو . ةفاضإو . قايس : نابرض مظنلا نب زم وحنلا اذه يف ةعطاقلا

 : يه ةفاضإلاو « لوألا دصقلا ىلع دوصقم ضرغب لوقلا طبر :وه

 ىلإ سايقلاب هاذ تَروصُت امهنم دحاو لك اهب فصو اذإ نيكيش نيب ةبسن
 : هيلإ ًافاضم يضتقي ) فاضم وه ثيح نم فاضملا نأ كلذو « يناثلا

 ةبسن امهنيب افاضم يضتقي هيلإ د00( فاضم وه ثيح نم هيلإ فاضملاو
 ف ةعم يناثلا جنا هب اظوفلم اهدحأ دخأ ىف ٠ , ةهجلا هذه نم ٌهلارتشاو

 00 غوسملا ليلدلاف . (3:) يناثلا يف نيفاضملا دحأ نإ ليق ام اذهو' , نهذلا

 ةلالدلا يف اثدرفنا امبرف . ةفاضإ ةلالد امإو . قايس ةلالد امإ وه لازتخالل

 لليل

11 

 دولا

 لكلز

 لل

 05 لكل

 1 نم طقاس نيتقوفعملا نيب كي
 ع

 ع »<
 نول 0 ا ل ا ا
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 (20داوم يف دريسو : كلذ 2770 نم ) رثكأ اتبكرت امبرو : ةيئزجلا داوملاو
 لوحب نيتلالدلا نيتاه يلمج نم هانركذ ام ليصفت (** طيسولا عونلا اذه
 . ىلاعت هللا

 عافتكا (دا) دعدملا 2200( لوألا ) عونلا اذه ةلالدق (> ب)
 9 ةلمحلاب ةيضنقملا ةلالدلاف ةفاضإلا امأ : قايسو ةفاضإ يتلالد نم ةبكرم

 يف ناطبترملا و هب ظوفلملا فاضملا عم نهذلا قرع دق ًافاضم انهاه

 نيطبترم اًدخأ يذلا وحنلا (3) ةهج نم نيفاضملا ٌدح امهيلع يقبطنملا لوقلا

 ريغ وأ « يلاصتالا ًاطبرلا يتلا (ههل ةيطرشلا ©5) فْرَح ةلألدو « هنم
 ةعطاقلا ةلالدلاف قايسلا امأو . ةيلاقملا ةلدألاو ةيظفللا نئارقلا نم كلذ
 هريدقتل وأ يصخشلا هريدقتل (د5) ةزرمملا « هيلع ٌةَّصاَّلا . فوذحملا ىلع

 . لعفلا ىلإ ةوقلا نم (8 ا ا ةلزتم لّرتملا عونلاب دحاولا

 هب تريم ًانارق نأ ولو < لجو رع هلوق عونلا اذه روص نمو
 00 نأك ,(42) ؛ ىتوملا و هب ملك وأ . ّضْرآلا هب تمل 0

 ْمْلِع َن َنوُمَلْعَت ول 3 : لجو زع هلوقو ٠ نآرقلا اذه ناكلو :

 ؛ ٠ مكلطاب نع معلقأل :٠ لاق هنأك : (43) « مِحَجْلا ْنْورتل : 0

 ل[ نم ةطقام ل
 ..ةراوم ا 4م 1
 . طظسرلا : هناا ني

 .با نم ةطقام __ ادول

 . ةوعدملا : باتل 80
 . نهج نم آ _ نم

 ءافذح : با ار طل
 . ةطبرشلا 1 اذ ا مظذ4)

 5 ةزيمملا 2 (دعل

 . هناك ليا لام 1

 . 31 : دعرلا (42)

 226 5 رئاكتلا (43)
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 مج مك
 3 2 .وح وه م 0 هنورذحل اه ٍفادصم مققفحتل » وأ

 نجلا ىلإ مهر اوم َنيِذَلا قيسو ١ + ليو زع هل هلوقو . هيلع 077 ةلالدلا

 اضيأ باوجلاف .(44) « اَهَباَوْبا ْتَحّنفَو اًهوواَج اَذِإ ىَّتَح ٠ ارمز

 ةباوحلا ةيضتقملا تاودألا هذه لثم يف باوجلا فذحُي ًاغإو . فوذحم

 اهم طيح ال ءايشأ هريدقتب هليمت ىصقأ عم كرتي عماسلا نأل « ةغلابمملا دصقل

 ءاحنأ ىلع عقي دحاو ىنعم ىلإ قايسلا قوسي ثيح كلذوب ٠ فصولا

 نمز يف ضعب لدب اهضعب ٍذخألو « عوتلاب ٍةذخأو ةددعتم دوجوو : ةريثك

 حرص ولو كلذب اهل ُليختلا ٌمّظعيو مهولا ُراَحَي ةعفد هيف عقت اهنأك

 . مقولا| كلذ هل نوكي الف نيعملا هب حرصملا دنع نهذلا فقول تاوخلاب
 دقو يأ 0 اهباوبأ ثحتفو اهوؤاج اهوؤاج اذإ ىتحو» : ةبآلا يف هريدقتو

 . لاحلا واو واولاو : تحتف

 هللا دبع ينأ عم (45) يسرافلا يلع وبأ عمتجا هنأ يكح ام اذه ينو

 (380 نع هيولاخ نبا لئسف « ةلودلا ضيس سلجم 3 (46) هُيَوْلاخ نبا
 ريغب رانلا يف (47) ٠ اهيا كف هَرْراَج اَذِإ ىّتح و : هناحبس هلوق

 واولا هذه » : هيولاخ نبا لاقف « واولاب ا : ةنجلا يفو ءواو
 : لاقف هواولاب الإ ةيناثلا فطعت ال ٍبرَعلا نأل . (48) ةيناَمّْلا واو يه

 , ةلدألا ةاياب »)ل

 0 يل 2 وأ قلد

 273 : ىسرلا (44#)
 نيسحلا : يسرافلا يلع وبأ (45)

2)). 
 : تسرهفلا ) ةاسنلا رايك نم (ه 370 ت) هيولاخ نب دمحأ نب نيسحلا : هيولاخ نبا هللا دبع وبأ (46)

0 
 271 : رمزلا (47)
 دعب ايف واولا لمعتست برعلاو . باوبأ ةينامت ةنجلل نأ ىلع لدت انه واولا نأ ىلإ نيرسقملا ضعب بهذ (48)

 ٠ نويئاتلا « : ىللاعت هلوقو . ٠ ميلك مهنماثو . ةعبس نولوقيو ٠ : ىلاعت ملوقب اذه ىلع جنحيو : ةعبسلا
 نع نوهاتلاو . فورعملاب نورمألا .نودجالا . نوعكارلا . نوحئاسلا .نودماحلا . نودباعلا

 لاقم يف واولا هذبب قلعتي ام لك نع ينافلا ثحبلا رظناو (64 63 : فورمحلا ينامم ) . هركنملا

 .6957 : ص 1975/1 :ددع ةيقارعلا باتكلا ةلجمب يديبعلا نمحرلا دبع ديس روتكدلل

1530 

 أ : مالعألا ) ةيبرعلا ملع يف ةمنألا دحأ (ه337 )288  دمحأ ني



 ال 0 لاقف ؟ اذه قحأ : لاقو يلع ينأ ىلإ ةلودلا فيس رظنف »
 لوقأ : )9 أ) لاف ؟ لوقت فيكف : ةلودلا فيس لاق - لاق ايك لوقأ
 ناكف « َةّقلْثُم امنأل كلذ امناو : 0-0 ىلاعت هلوق يف

 : هلوق امأو . طرشلا ىنعم هيف ءاتَحّتف » : هل . اهحتف يف ًاطرش ميئي
 يهوا اهوؤاج ٠ : لاق هنأك : لاحلا واو هذهف 3 ةنحلا يف ٠ احق

 نع ٌرداص ٠ نسحلا ةياغ يف لوق اذهو .« اهاح هذه يأ « باوبألا ةَحّشفم
 ًادهاش ةدرطملا ةداعلا : امهدحأ : : نارمأ هل دهشيو . يلع يبأ لثم ٠ نيفحت

 ء ايلع (6 ب) اوُدرَي ىتح اهقالغإ نم نوجسلاب نيبذعملا ةناها يق

 ٌريظنلا : يناثلاو . ًاماتهاو . ةردابم مل باوبألا حتف دادعإب نيمعنملا ماركإو
 هلوقو ,(49) 6 ُباَوَبَأْلا مهل ةَحّتفم ٍندَع تاج: ىلاعت ل نم
 هريحلا هديب و : ىلاعت هلوقو : (50) ٠ نيج تو املأ امل :  ىلاعت

 ذا هرشلاو ريخلا كدب» : هريدقت ٌفوذحم ًاضبأ نيطبنرملا حاف : (51)

 ءافتكالا زاوجل ريخلا ركذي يقتكاف ٠ العب لح ديب اهلك ررمألا ددانعم
 الإ ىلاعت هللا ىلإ فاضي لأ بدألا نسح باب يف بحي هنألو : هتاذ يق

 ؛ مها ُماَقَم : تايب 'تايآ هيف : لجو رع هلوقو . رومألا يلاعم

 ةلاوحو هب ءافكا « ميهاربإ ماَقَم و : هلوق وهو دحاوب ًاعُمج رسفف .(52)

 مك َلَعَج َلَعَجَو » : (390 ىلاعت هلوقو . اتم سوفنلا يف رقتسا ام ىلع (53)
 دربلا ركذي ملو (54) : كسا كيب يا سلا مكين ليباَرَس

 0ك هج

 ٍِشس نم مهسياَل م ا : ىلاعت هلوقو . هب 3 رحلا ركذب (40) ءافتكا

 لجو رع هلوقو :انال "

 , هلم ماقتكا : ابا ا“

 .50 : نص (49)
 , 103 : تافاصلا (50)
 .26 :نارمع لآ (5/)
 ,97 :نارمع لأ (52)

 . هيلإ عوجرلاو . سوفنلا يف رقتسا ام ىلع لبيوحتلاو ةلاحالا نم (53)
 2.81 0 قلحلا (54)
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 مُهَرْكَأ دجت الو مهلئامش نع مهنا نَعَو ْمِهِفْلَح نيو مهيب
 طقف نيتهج نم عبرألا تاهجلا ركذب (41) انه ىفتك اف (55) « نيركاش

 نمو مهيأ نبي نم لسيلا مُهئءاَج ْذِإ و : ىلاعت هلوق يفو « مدقت ام ىلع

 (57) مَيَهَم هلك وهو .اهرئاس نم نيتهجي افتكالا (56) , مِهِفْلَخ
 هعيهم اذهوا ءريثك (101) نارقلا يف هلثمو . ينايب جنو « يغالب د

 نوفرعت ْمُكسلأ » : راصنألا قح يف نيرجاهملل لع ينلا لوقو . هنوناقو
 ,(58) و كاذ نإف » : لاق لبو : اولاق :؟ مه كلذ

 هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب ٌرمع ىلإ شيرق نم لجر ءاجو
 نإف ه :رمع لاقف (هد) هتبارقب ع لعجف « ةجاح يف (42) هملكُي

 كاذ نإفو : لاق هنأك ٠ ٠ كلذ لعل ٠ : لاقف هتجاح ركذ مث .. كلذ
 : سيقلا ء ىرما لوق هنمو .« ناك كاذ لعلو» ٠ فورعم

 هلوسر اناتأ ةيش ول مسفأف 0 0 ع
 (59) اعفدم كل ُدجن مل نكلو « كاوِس

 ؛ اضيأ هلوقو . ©*0هانركذ ام باوجلا فّدحف

 .كانه :أ ب «»
 .هةملكف : بت 0

 . هتبارقل ءآاد مس
 .هماتركذ ام ىلع : سبا ان

 17 : فارعألا (55)
 .14 : تلصق (56)
 .نيبلا حضاولا قبرطلا (57)

 .(383/1 : بيبللا يفملا) رظنأ (58)
 يش ولا كدجأ : ةياورب (242 : هناويد ) رظنأ (59)

 1ظ2



 ىحتناو يملا ةحاس انرِجأ اًّملف
 (60) ٍرَْنَمَع ماكر يف ٍيفَقِح نطب انب

 00 (هك) لاقو

 مم ركع "سيبدأ فين تناك

 (61) اهلاوم نم تثو : ديبعلا نم

 دقف اهّفصو نفح نيثثلا ٌمكح ملْعول هنأل . ءاحرص ثلثو : ىئعملاف
 مدقتملا تايآلا ضعبك هيف طابترالاو .اعطق يقابلا ثلثلا مكح ىقحت

 .ربخلا نع ينتكتف ٠ يرعش تيلو : لوقتو .اهركذ

 فرحألا هذه نم هيلع توكسلا نّسحَي ام باب اذهو : هيوبيس لاق

 مث (62) ٠ هترهظأ ول اه اعضومو اهل ارقتسم نوكي ام كرامضال ةمنلا
 لخدأو : ًاددع ني . دلو نو : . الام نإ : كلوق كلذو» : لاق

 : ىشعألل

 .(663) (تيبلا١ احترم إو الَحَم نإ

 .(64) ءانل نإ : يأ

 : لطعألا

 .لوقو : بالا م“

 .ال اعضومو 01

 .(6463 : فورحلا يقاطم) يف تلا ريسفتو (15 : هناويد) سبفلا ؤرما (60)

 .(600 : هئاويد) (61)

 .(283/1 : باتكلا) يف بابلا رظنأ (62)
 : تلا رجع (63)

 الهم ىبضم ام رفلا يف ناو
 ةعامجلا يف نإو . ةرخآلا ىلإ اهنع الاحنرا ال نإو . ايندلا يف الولح ال نإ : ىنعملاو. ( 233 : هناويد )

 . شئاق يذ ةمالم حدم يف ةديصق علطم تبلاو .(87/1 : ينغملا) انل الاهمإ انليق اونام نيذلا

 ,(284/1 : باتكلا ) يف قباسلا بابلا رظنأ (64)

 1ظ3



 مهئدهع فال كلزانم تناك
 (65) اناوخإ سانلا نود كاذ ذإ نحن ذإ

 وأ نوخاتم نحن ذإ ًاناوخا مهتدهع : هريدقت فوذحم م نحنو ربخ

 . نئاك كاذ ذإ نوفلاتم

 :(111) قدزرفلا

 ايلا ىَتُي مب موق نم ين
 266( فوختملا بناحلاو : ىألا بارو

 اذإف ٠ ؛ ىَقِب ىلع لمحُي نأ ميقتسي ال ىأللا تارا يلع وبأ *”لاقو
 نأ مقتسي الو . أدتبم هتلعجو ارب « هل ١ ترمضأ (7 ب) كلذ مقتني م

 ىلع لدو .0 مهلا رمضت نكلو 0 0 م « مهب ٠ ٌرِيضُت

 7 (400( نأ ) ىلع لدي مالكلا اذه نأل . دعلا يني مهب : هّلوق كلذ

 : "© هيويس دشنأو . كلذل ”مهللو 0 : ةدجنلاو َسابلا

 يتناكم تتفرع ًاَيِّبَض تنك ولف

 067( فَمَا ميظع ًاينز كركلو

 . لع وبأ لقق : با كنب

 + دا 6:

 1 5 ص ةطقاس _ 4490

 . ينأيس اك قدزرملل هنأ حيحصلاو .هيويل :باو أد *»

 .(90/1 :  ىنغملا )نع القت (399 :٠ هناويد ) قحلم رظنأ (65)

 يف هحرشو تيبلا رظناو  عدصلا حالصإ : ىنأتلا بأرو . موق نمل يناو : ةياورب (561 : هلاريد) (66)
 .(بأر : ناللا ١)

 ,(481 : هئاويد) قدزرفلا (67)
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 عفرلاو : :؛ ريخلا نم مسالاب ءافتك الا ىلع بصتلاف 3 هبصلو يجنز مفرب

 . يجنز كنكلو : ريدقتلاو ع مسالا نم ربخلاب ءافتكالا ىلع

 ىمسملا لوألا عونلا نم امالطصا ىمسملا لوألا عونلا نم يناثلا عونلا
 ىمسملا يلاعلا سنجلا نم ةلضافم ىمسملا يناثلا عونلا نم االازتخا

 : زاجيزالاب

 ةعانصلا هذه يف اندنع هل نامسا يلباقملا فذحلاو : لباقملاب ءافتكالا

 ءازجأ نم بكرملا لوقلا وه لعافلاو : نيب هيف (*) ءيطولاو + ع نافدارتم
 اما وأ + عبارلا ىلإ يف يناثلا ةبسنك ثلاثلا ىلإ اهنم لوألا ةبسن + ةبسانتم هيف

 عطقل امدح نيسان لك نم «ىرتسال ١ كلذ وحنك هيف ةبسنلا تناك

 هيف ةبسنلا تناك (52)ام وأ لعافلا ٍق انلوقو . كرُث ام ىلع ركذ امث ةلالدلا

 ثلاثلا ةبسنك يناثلا ىلإ هيف لوألا ةبسن ناك ام هب يوحنل . كلذ وحنك
 هرثكأ لوألاو : كلذ ّلقأ عونلا اذه روص ضعب يف **2(ا) عبارلا ىلإ
 يذ ليمحلا (54) لوقلا نم وه ةلمجلاب 2 0 عونلا اذهو . ةثعاو

 بيرغلا ٠ عطقملا 2**لزجلا « ةبوذعلاو 270( ءاملاو) ةجيبلاو ةوالطلا
 ةقطانلا سفنلل ا ٠ طابترالا نم هئازجأ نيب ا ٠ عومسملا ذيذللا ٠ عزتملا

 م ءايشألا نيب (70) لّصؤلاو (69) بسلا كاردإب ذاذتلالا نم (68)

 هيلع وت كلذلف . هب روعشلابو : لعفلا ىلإ كلذ نم ةوقلا يف ام زاربإب

 . موظنلا ٌرئاس هب نيابي هارت اه ةيزملا نم

 . *يطاوملا 3 2 ليل

 داموا يراك

 اس نم ةطقام 4«

 . ليلقلا هك حب فدل

 1 مع ةطقاس نادل

 .لرجلاو 15 #

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (69 268)
 . تاحلطصملا نسلم رظنأ (0)
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 نإ لق « ُهاَريْفا َنوُلوُقَب م لع ع هلوق مولا اذه روض نيو
 بكرم لوق اذهف ء (71) « َنوُمرْجُن امم ير اناو ٠ يبارجِإ لعق هيه
 عبارلا ىلإ يناثلا ةبسنك ثلاثلا ىلإ اهنم لوألا ةبسن : ةعبرأ ازجأ نم
 5 درب هريدقتو ؛ هيلع قب ام ةلالد عطقل كورتم اهضعب َّ ريغ

 مكيلعو « هئم عاري متنأو يمارجإ يلعف هتيرتفا نإ» 8 : حيرصتلا ىلإ ةهنم

 وهو - « يمارجإ يلعف » : هلوق ف « ٠ نومرجت امث ءيرب انأو مكُمارجإ

 ةبسنك ل ثلاثلا وهو « مكمارجإ مكيلعو و :٠ هلوق لإ - لوألا

 ام ءيرب انأو » : هلوق ىلإ يناثلا وهو  ههنم ءارب جارد هلوق
 هلوقو . اههدحأب نيبسانتم 0 ءىرثجاو . بارلا يس « نومرجت

 : هتافوذحم ٌريدقتو : (72) ٠ نوال لَ اَمَك باب اَياِلَه » : لجو زع
 نإ» : هلوق ةبسنف « « ةياب اوئأف نولوألا لسرأ يك با انئأيلف لسرأ نإو

 ٠ نولوألا لسرأ اكد : هلوق ىلإ لوألا فوذحملا وهو - ٠ لسرأ
 يناثلا وهو «  ةياب انتايلف » : هلوق ةبسنك  ثلاثلا تبثملا وهو

 ءىزتجاف ء  فوذحما عبارلا وهو «  ةيآب اوتأف » : هلوق ىلإ - تبنملا
 هنأ كلذو ء هيلع (8 - ةلالدلا عطقل امهدحأب نيبسانتم لك نم
 وهو ) تبثملا ثلاثلاب « لسرأ نأ ١ : هلوق وهو فوذحملا لوألا نم ءىرّتجا

 عبارلا نم (13 أ5) ءىزتجا ايك +.« نولرألا لسرأ اكد ل
 انتايلف » : هلوق وهو تبثملا يناثلاب 6 ةياب اوتاف» : هلوق وهو فوذحلا

 يي تبئأ ام يناثلا نمو يناثلا ف تبثأ ام لوألا نم فذحف ع و ةياب

 ؛ مِهْيَلَع بوي أ ءاش نإ َنيِقِفاَمْلآ تعي : لجو زع ا لوألا

 ءاش نإ نيقفاملا بذعيو ٠» :  نورسفملا لاق اك هتافوذحم ٌريدقت (73)

 .اب نم ةطقاس ل

 .35 :دوع (7!)

 25 : ءاينألا (72)
 . 24 : بازحألا (73)
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 قلطم نوكي كلذ دنعو ٠ مهُبذعي الف مهيلع بوتي وأ ٠١ ميهيلع بوتي الف

 هلوقو ٠ ايندلا ةايحلا ةدمعع اديقم « مهيلع بوتب وأ ميلع برع الع هلوق

 اًدإَق : َنرهطَي ىتح نُهوُبرْفَ الو ٍضِحَمْلا يف ءاَملا اوُلرَتعاَ : لجو ع
 الو)و : هريدقت 4 ءُدللا مكرم تح 0 را َنْرَهَطَت

 وهف ٠ نهوتأف نرّهطتو نرّهط اذإف نرهطتيو نرهطي ىتح **!( نهوبرقت
 ىلإ يناثلا ةبسنك ثلاثلا ىلإ اهنم لوألا ةبسن + ةعيرأ ءازجأ نه. بكرم لورق
 بسانم لوألا وهو  «نرهطي ىتح» : هلوق نأ كلذو ٠ عبارلا

 وهو ٠ نرهطتيو ٠ هلوقو .':* ٠ نرهط اذإف» : هلوق وهو ثلاثلل
 يناثلا فذحف عبارلا وهو , ترهطتو « < هلوقل بسانم يناثلا

 « هيلع تبنثملا ا ةلالدل ثلاثلا فذُحو ؛ تبثم هنأل هيلع عبارلا ةلالدل
 يف تبنأ ام ثلاثلا نم فذحو ٠ يناثلا يف تبث تبلأ ام لوألا نم فذحف

 ةوقلا نم ريدقتلا اهُرِربيَو . تافوذحملا هذهب ةعطاق قابسلا ةلالدو ٠ لوألا
 دِضتعي اذهبو «٠ ةيئزجلا ٌاوملا بسحب ريدقتلا ةنيعم ةلالد بسحب لعفلا ىلإ

 .اعم رهطتلاو رهطلا دعب الإ ضئاخلا قطو نم - ُلوقلا

 اضيأ وه 75( ٠ َءاَضْيَب جرحت كيج يف م كلَدَي لخذأو» : ىلاعت هلوقو
 يف كدي لخدأو » : اب احّرصم هتافوذحم ٌريدقتو ع عونلا اذه يف لخاد

 بسنت ةداملا هذه ف ضرع دق يهنأ الإ 2 2, جرحت اهجرخأو لخدت كبيج

 ىلإ لوألا ةبسن وه يذلا هيف ٌنوناقلا يتب كلذلف « قابطلاب (14 أ[)
 ء هعضو نع ريغتي ملف « ةيزثكألا ةلاح ىلع عبارلا ىلإ يناثلا ةبسنو ثلاثلا
 (60) يهو ٠ عبارلاو ثلاثلا نيبو « يناثلاو لوألا نيب يتلا ةبسنلاب لْفحَت مو

 1 نم ةطقام ل

 0 ل
 .وهو : در 4#

 , 222 1 ةرقبلا (74)
 2 1 لنا (75)
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 : (76) رعاشلا لوق هنمو .ريظنلا ةبسن

 ير ةَرْتَق كاركذل يِنوُرْمَتل فَ
 لا هب روفصملا ضنا اي

 ضفنتنا اى ةضافتنا دعب ةرتف كاركذل ينورعتل ينإو ٠ : هتافوذحم ريدقت
 ىلإ يناثلا ةبسنك ثلاثلا ىلإ اهنم لوألا ةبسنف . هَرَتف مب رطقلا هللب روفصعلا

 ام ةداملا هذه يف عونلا اذه ْضَرَع هنأ كلذو . قابط ةبسن يهو « عبارلا
 : ريظنلا ةبسانم نود قابطلا ةبسانم نه ركذلا ةمدقتملا ةيالا ف هل ضرع

 ىلع اَنلَمَح نإو .. هعضو ةيرثكأ ىلع نوناقلا انيرجأو اهب لفحَت مل كلذلف
 ىلإ (62) لوألا ضل تناك  ىرخألا (61) ةبسنلا يهو - ريظنلا ةبسن

 لعافلا ا يف دارملا وهو : عبارلا (9 ب ) ىلإ ثلاثلا ةبسنك يلاثلا

 نأ نوُمْعَرَي موقو ٠. كلذ وحنك هيف ةبسنلا تناك ام وأ : (62) انلوقب

 نعت يذل لكمك اورْفك َنيذلا لَو ١ : لجو زع هلوق نأ مع هيوبيس
 هنأ كلذو : يلياقملا فذحلا جون نم (77) «ءاَدْنَو َءاَعْد الإ عَمْسَي ال اَمب

 نعل يل 0 انفللا للقتل لاغيسا تايباذو كح تان قل

 لمَو » : عاستالا يف هلثمو :« راصتخالاو زاجيإلاو 0 ف هع اسنال
 اوهّبشُي 'ملف «ءاَدنو َءاَعُد الإ ْمَمْسَي ال اَمِب 2 يذلا ٍلكمَك اوُرفك نيزنلا
 نيذلا لّتُمو مكّلتمَو : ىتعملا 6“ هنإو . هب قوعنملاب اوهّنش امنإو قعانلاب

 ١ أ __ر 7

 لوألا اص ادل دنيا .

 انلوقل آ] _ ه» ,

 ىلا : (ةهقل

 .(230/3 : بدألا ةنازخ) و ( 285/4 : ةميتيلا ١) و ( 148/1 : يملاقلا يلامأ ) يلذحلا رخص ربأ (76)

 ( طنع 28 : يلجتلا راونأ ) يف ءاستخلا يخأ رخص ىلإ ابوسنم دروو . نييلذهلا ناويدب دوجوم ريغ تببلاو
 .(فره) ةياوربو . ىرخأ رخصو . ةرات رخص يبآب هابإ انكم

 .171 : ةرقبلا (77)
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 مالكلا ٍةَمّس ىلع ءاج هنكلو عمسي ال يذلا هب قوعنملاو قعانلا لثمك اورفك

 ام هيف سيلو : هلوق اذهف : (78) ىنعملاب بطاغملا ملعل زاجيالاو (5 م
 قتكا هنإف . لوقلا ءازجأ ٍدخإ يف الإ ٠ عونلا اذه يف ةيآألا نأ ىلع مطقي

 « قعني يذلا ٠» ب ىنتكا هنأ كلذو . امههنيب ةبسنلل طقف ثلاثلاب لوألا نم

 : هلوق يف اهيلإ فاضملا ةبانكلا وهو هبشملا نه هب ُهَّبثملا ثلاثلا وهو
 هيبشتلا : ةدامللا هذه يف يئثزحلا اذه ىلإ نرتقاو . لوألا وهو ٠ مكلثمو ٠

 هللا لوحي باتكلا نم ُدِرَي (6؛0اهف ع فقتس ام ىلع ةلْياقملاو بكرم

 مو يوك اعز“ : وا اذه يف هعضو نم َطْلَع يذلا وه اذهو . ىلاعت
 عونلا اذه تايئزجو . انلوق نم فلس ام لع ٍقطعلا طايترالل ءافك الا

 (07) ءاحصف هلمعتساو : . مهعاضوأ 3 ظل 660 ب أ دقو : ةريثك

 مم ةرارخإو 5 زاجيإلا سنج يف هفرشب مهنم امْلِع . مهقيناصت يف ءاملعلا

 ردص يف وطسرأ ُلوق كلذ نف : هنع هئابنإو ءهل هئادآو : ىنعملا زاجالا

 يتلا اهنإ لاقي » : « اهؤامسأ ةقفتملا ةيناثلا و باتك نم الرق باتك

 650: فلاخف مسالا بسحب يذلا رهوجلا لوق امأف : اهل ماع طقف مسالا

 الا يتلا اهنإ لاقي اهؤامسأ ةقفتملا رومألا ٠ ا يق كس هريدقت 279)
 صاخف مسالا تع يا رهوجلا لوق امأف : هنيعب دحاوو اه ماع طقف

 يف 1590 هّبسانم او ءاصاخو : هلوق يناثلا نم فّدحف .ه فلاخمو

 ههنيعي دحاوو » : هّلوق لوألا نم فّدحو :,ماعو : هلوق وهو لوألا

 ةشت

 امم اهول

 هع

 اورد

 ذا

0 2 7 6 

١ 
 هي

 . ءادمفلا

 . ةقلاخق

 هول ةبسانم

 .(109- 108/1 : باكلا) (78)
 . فلم مسالا اذه هيلع لدي يذلا ىبعلا نأ ينأ (3/] : قطخلا) (79)
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 باب ف ةيوبيس لوقو 2 فلاخمو» : هلوق وهو يناثلا قف هيسائم تبث

 ورك امنإو » : « ةيبرعلا نم ميلكا رخاوأ يراحم باب اذه » :- هئمجرت
 ايف ثدحي امل ةعبرألا هذه نم ُبرض هلخدي ام نيب قرفأل ٍراَجَم ةينامث

 9_0 ام نيبو « هنع لوزي وهو الإ (6 د اهنم يش سلو لماعلا

 قيرفتلا دارأ : ىنعملاو ء(80) 70( هنع) لوزي ال كانب (”1”فرحلا هيلع
 نم ٌفذحف ١ هتكرحو هال فرح نيبو « هتكرحو جاعلا فرح نيب

 : لاق هنأك لوألا يف تِبنَأ ام ريفاثلا نمو ٠ يفاثلا يف تبث تنثآ اه. لوألا
 نيبو ٠ هيكرحو ةعبرألا هذه نم برض هلخدي يذلا فرحلا نيب قول
 (5د) عربملا اذه يف فذحلا جبن ىلع ٠ اهفرحو فرحلا اهبلع قس 4 يتلا ةكرحلا

 « هوس ٍرْيَغ نم ءاضِيي جرخت َكبْيَج يف َةلَدَي خذو » : ىلاعت هلوقك

 نع اهب بيجأ ينلا (10 ب) ةعبرألا تاليوأتلا ٌدحأ انهو .(81)

 .ررقت ام ىلع اهُسفنأو اهُحَصَأ وهو انه (82) سابعلا ينأ لاكشإ

 وعدملا يناثلا عونلا نم الازتخا وعدملا لوألا عونلا نم يناثلا عونلا

 : زاحجيالا وعدملا يلاعلا سنجلا نم ةلضافم

 ء لازتخالا سنج يف مالطصالا (83) 0*2 مِسَق فذحلاو : فذحلا

 فهلا“ 2 نع د + نينل

 1[ نم ةطقام ل ا
1 .6 8 

 1 مق 20 2 كلل

 .( تركذ ) دعب (كل) ةدايرب (3/1 : باككلا) (80)
 2: للا (8))

 اها 285 ةنما قوت ١ بلمل عم تالجامملا بحاصو « ةباسن + يوغل بيدأ : دربملا ديزي نب دمحم (82)
 . لاكشإلاب انه ةدوصقملا ةيوحنلا لئاملا يضعب يف هيويس لع در .(114/12 : نيفلؤملا مجعم )

 . كلانه هيويسل صنلا ةمك مم (345/3 : و 20/2 :و 364/1 : لماكلا ) رظنأ اهضعب اذهو

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (83)
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 : ءافتكالا : امهو هّبعون يف لوقلا ماب مالطصالا عون ف لوقلا مْ

 ٠ فذحلاو .فذحلا وهو هميسق يف نآلا لقلف . يلباقملا ل

 وأ ةفدارتم ل يروهمجلا عضولا سحج # مالطصالاو « لازتخالاو

 رون 12 ىلإ اهنم مسا مسا 7 ةنيابتف ةعانصلا بسحب امأو . ةلخادتم

 عون يف ءىطوملب مف ال كلذلف سنجلا اذه نم ٍريخأ وأ طيسو اهنم

 اذه لوأ نم.َدَّرُطا ام ىلع هل ٌلعافلاو : لعافلا يف لقنلف . فذحلا

 ىلع اهتلمحي ٍةلمتشم هيف ءازجأ نم بكرم لوق : وه هجين ينو سنجلا
 يف ةلضفلا مكُح يف وأ ةَلّف وه ابنم وزج ٍحرطب هنع صقتت نومضم
 : ناعون هتحت طسوتم سنج وهو .نومضملا كلذ ةدافإل نارتقالا

 ةلرتث نأ امإ هنأل كلذو « كاهتنإلا : يناثلاو (17 أ) قالطإلا : امهدحأ
 لوعفملا املا يهو لعفلل ادق هيف ةلضفلا نوُكَت وق نم اهسفن ٌةلظفلا

 ىرحم يرجي ام كلرتي نأ امإو . قالطإلا وعدملا لوألا عونلا وه اذهو ؛ هب
 نم « ةلضفلا ىرحم يرجي » : هيف انلقو . درفملا مسالا ُديق وهو ةلضفلا

 وعدملا يناثلا عوللا وه اذهو « هلييقت عمزملا مسالا لوقعم ىلع ةدايز يح

 : امهدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج وه عونلا اذه كلذلف . كابتنإلا
 : كاهتنالا : يناثلاو « قالطإلا

 لوق وه لعافلاو « نيب هيف *يطولاو : قالطالا : لوألا (”5) عونلا
 هزج .حرطب هنع صنت نومضم ىلع اهتمي ةلمتشم هيف وازجأ نم بكرم

 ةعقاولا ةلضفلا ُفذَحو . نومضملا كلذ ةدافال نارتقالا“ يف ةلضف وه ابنم

 ةلضف هنأل هنذح جاو . هب ًالوعفم ىمسملا ٍديقلا ٌفذح وه لوقلا اذه يف

 مالك نم يهم هفذحو ءوحنلا يف يف ررقت ام ىلع اهنود لوقلا لِقتسَي

 هلوقك , ةرثك ىصحُب سيلو « نارقلاو ةغللا هب 060 ٌةحيفاط 2« برعلا

 . عولاو 0

 م ٍ ,حفاط : ابا ب ا(
 ؟تكنبفيت
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 ةلالدف . (84) « َنوُمَلْع فوس 3202 مث َنوُملْعَت فس الك : ىلاعت

 « مكرمأ ةيقاع ١ : لاق هنأك ٌءلورتم ملعلا 0 عقاولا نأ ىلع ةعطاق قايسلا

 لعفلاب ريدقتلا ةيصخش 1277 ٍطْعُم وهو ؛ ٌديعولاو ديدبتلا لوقلا قايس ّنأل
 : اههدحأ : ناعون هتحت <طسوتم سنج وه عونلا اذهو .ةوقلا نم

 ٌلَحَملاو ٌديقلا فّدحُي نأ امإ هنأل كلذو : لامهإلا : يناثلاو : مارتخالا
 وعدملا لوألا مولا وه اذهو ع ظفللا ماكحأ م مكحل هيضتقي

 وه اذهو . هيف َداَرْيو لح هيضتقت نأ نود نم فذحي نأ ًامإو مارتخالا

 سنج وه  انلق امك عونلا اذه كلذلف . لامهالا وعدملا يناثلا عونلا

 : يناثلاو . مارتخالا : امهدحأ : (11 ب ) ناعون هنحت ( 18 [) طسوتم
 : لامهإلا

 نأو مسالا ةيلاثم ةيلوأ نبي هيف ءيطوملاو : مارتخالا لوألا عوتلا

 ا ننألا يطعم ُمرخَأ لجر» : م نم مْطَقلا ىنعمب امإ ٌلوُقَم
 : (86) ىبحي نب دمحأ ىَّكَح :٠ ءرّضِقلا ىنعمب امإو .(85) 0:
 ٠ لوقنم هنأو 3 هداتوأ رئ لاس نع هنم دتوب "ترصق اذإ : تيبلا تمرخ د

  ليق امه لغافلاو ا نييروهمجلا نيعضولا نيذه بسخنو

 لحم او . هب ًالوعفم وعدملا لوقلا ديق فذحم ًابيرقت همسرلَو . رسْعي ال

 هجبدقتل ضتقم لحما ثيح ثيح هب عطاق هيلع ىنعملاو فذُح اذإف ٠ :٠ هل ضتقم
 هللا ثَعَي يذل اَذَهأ : لجو زع هلوق هروص نمو .هب حوصم ”هنأكف

 هلوف يق م نم جل نم 0 اذهل دبالف ء (87) «ًالوُسَر

 قطط 017

 .ابا نم ةطقاس ل 20

 .4--3 : رثاكتلا (84)

 .(مرخ : ناللا ) رظنأ (85)
 هل تناك . ثيدحلاو . ةفللاو .وحنلا يف نييفوكلا مامإ . بلعت سابعلا وبأ : ىبحي نب دمحأ (86)

 .(203/2 : نيفلؤملا مجعم) اه 291 ةنس يقوتو . دربملا عم تاحراطم

 41 : ناقرفلا (87)
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 هلوق يف يذلاكو : (88) « ّسَمْلا نِم ناَطْبْشلا ُهَطيَخَتَب يِذّلا » : ىلاعت
 ةهج نم همكحو .نيهجولا دحأ يف (89) ٠ مِهيِدْيَأ ُهْيلِمَع امو » : ىلاعت 4 5 0 مي موج سا سن

 .هب ٌليطن الف وحنلا نف ىلع هب لاحم ظفللا

 هانمسر نإو - لعافلاو + نيب هيف ءيطوملاو : لاههاالا : ينانلا عونلا

 ريغ لحملا ثيح هب ًالوعفم ٌوعدملا لوقلا ٍديق ُفذح :وه - انلق ًاييرقت

 ئمانتم ذئنيح هنأل كلذف هل ضتقم ريغ لحملاو : فخ اًذإو : هل ضتقم

 نم دب ال ناك نإو « صخشلاب هريدقت نع ضرعم ”نهذلاو . ةلمج

 ام نو (”*' صيصختلا ريغ ىلعو : نكمي ام َدعبأ يلَمْج فاضم
 يا : دعتم ريغ هنأك هلعف ٌلعجُي كلذلو يناثلا يف نيفاضملا دحأ نإ : ليق

 : لوعفملل لعفلا ءاني دنع لعافلا يسانتك مزاللا سنج نم هنأك لعحجي
 ثّدَحلا درع وه عونلا اذه يف ديقلا انه فذح يف ضرغلا. ُطاَنَ كلذلو

 نهذلل زوحب هنأ كلذو , الصأ ةلصحم ةفاضإ ةظحالم ريغ نم ذوخأملا

 عارتخالا هل زوجي الو (9 أ) اهدحأ نع نيفاضملا نم ضارعالا

 لعفلا : نيفاضملاب ينعأو ٠ دوجولل ةقباطم ريغ ةفاضإ ريدقتب ندكلاو

 ةيسنلا مسا وه امنا لعفلا لوعفمي ةصخألا ناك تاو ء هب لوعفملاو

 . ةيفاضإلا

 ءةوادعلا يأ ؛نالفل ّبِصْن : مهّلوق عونلا اذه روص نمو
 يِْحُي_ يذلا وه: ىلاعت هلوق هنمو ٠. عنيو ٠ عطقيو ع لِصبو ٠

 ميل مرر .

 موق اير انارق هنايا فق باكو : : ىلاعت هلوقو . 290( ١ كمبو

 ٠١ كلذ بسك نورظنيو 3 قئاقحلاو ءايشألا نوملعي يأ 91 « نوُملُعَي

 . ليصحتلا 5 2 لل

 . لعر :ةاباس ور

 , 275 : ةرثلا (88)
 2.35 : سب (89©)
 268 :رفاغ (90)
 .3 : تلصق (91)
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 : ىلاعت هّلوق هنم سيلو « (92) « ىَقاَو يطغأ ب ئه ىلاعت هلوقو
 نم ضرغلا دوجول «93) «تشللِإ تنل ينإ « يرد يف يل حلت

 ىنعمو ١ ينير يف و + : هلوق وهو هب لوعفملل وه وأ « ًاظفل هب لوعفملا

 . مهب .هتيانعب ًاراعشإ َيَرَذلا ىلع هل "7 حالطصالا| ُدْصَق : (94) ةيئاعولا
 : (95) َةمْرلا يذ لوق كلذكو

 اهعوُرض يذ نم لخملاب ٌرذتعت نإو
 (96) يِلْضَن اهبقارع (02) يف حرج ٠ « فيضلا ىلإ

 نأب راعشإللا ءاعولا فرح هب لوعفملا وه « اهييقارع يف ٠ : هلوق نذل

 : ءالعلا يبأ ٌلوق رظنَي هيلإو . "2 رحنلل اهدييقتل اهبيقارع ٍلبازم ريغ هلصن

 يحاص ءرملل تلق يظامِح ًالؤلو

 )97 ا ةتسلف اهْدِّيَق كفيسب

 .« هفاعضإ 5 00 0 ًاكهن هكوتناو 0 0 لوأ 1
 ىرحم يرحب ام فدح وهو عيدبلاو ةغالبلا نم عونلا اذه ىلإ هلقنو

 2 مالطصالا : ا داع

 07 | _ فض

 .رقعلل اهديقتل : ب ب 0

 5 1 ليللا (92)
 .15 1 تاقحألا (93)
 , ةيئاعولا ىلع لادلا (يف ) رجلا فرح هلامتسا نم دصقلا وه ةيئاعولا (94)
 .(319/5 :مالعألا) ه 117 ةنس يفوت يمالسإ يودب زجار رعاش .ةبقع نب نالبغ وه (95)
 ,(490 : هناويد) (96)
 اذإ يشملا نم اهعنمب هنأل فيلاب اهبرض اذإ : هتلحار ديق نم : اهديقو .( 1170/3 : دنرلا طقس ) (97)

 .ةديقم انأكف اهرقع
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 ٍةلمتشم هيف ءازجأ نم بكرم لوق : وه لعافلاو . ًاضيأ. نيب  ةلضفلا
 نارتقالا يف ةلضفلا ىرحم يرجي اهنم ءزج حرطب هنع ُصّقنت نومضم ىلع
 « ةلضفلا ىرحم يرحم » : انلق امنإو ٠ نومضملا كلذ ةدافإل (12 ب)

 ,عمْرَملا ممالا لوقعم قلطم ىلع ةدايز وه ثيح نم امهدحأ : نيرمأل
 ىرحب يرجي ال ناك نإو « لوألا فاضملا نأ : يناثلاو . ( 20 أ) هدييفت
 , ًالئم ًالعاف ٍةيضق يف ةدمُع نوكي نأ فَي ثيح كلذو تاذلاب ةلضفلا
 ريتك فذحلاب هكابنال كلذو « م0 ضرعلاب ةلضفلا ىرحب يرحب دقف

 نب حتفلا وبأ لاقف ءاصحألا نع جرخ دقل قح ٠ . ًادبأ حرطلاب هيوكرو

 يرمعل ءارقتسالا نإو « نآرقلا نم عضوم فلأ يف هلإ د : هللا ةمحرا ينج

 هزج ىَرمم يرجي **”عونلا اذه يف ديقلا نوكلو . هلك كلذ نم رثكأ زربُي
 : ناعون هتحت طسوتم سنج وهو « كابتنالاب . هفذح يمس ٠ رمال

 بيكرت يف عقب ام : يلاثلاو :. ةفاضإلا بيكرت يف عقيب ام : اههدحأ

 - : هتاذب َنّيَب كلذو « ةفصلا

 : نيب هيف ءيطوملاو : ةفاضإلا بيكرت يف عقي ام : لوألا عونلا
 فاضملا ُفذح : امههدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج وهو « لعافلاو

 : فاضملا ءاقبإو هيلإ فاضملا فذح : يناثلاو . هيلا فاضملا ءاقبإو

 فاضلا فذحو : هيلإ فاضملا ءاقبإو فامفملا ب فدع : لوألا علا

 07 ال ةقيقح هنأ َ نظ دقل ىح - .ءاصعحالا 0 ةجراخ كو

 هلوق كلذ نمو ٠ لالحلا ًهليللا » : برعلا لوق عونلا اذه روص نمو



 : (99) رعاشلا لوق هنمو (98) ٠ ْمُهئاَهتأ ٌةُجاَوْراَوو : ىلاعت

 اًجاهف هبقرأ قربلا كْئِمَأ

 (100) ًجاَلخ ُامْهُذ هلاخإ تف

 ه قربلا كنمأ » : هلوق اهدحأ : عضاوم 2 يف ُفاضملا فيذح هيفو
 امنإو « هتوص لاخإ يأ « هلاخخإ تبفو : هلوق يناثلاو + كتيحان نم يأ
 ميهم وهو هب هيحاصم ركذ مدقتل بحاصملا ركذ ٍرمضأف هدعر توص دارأ

 "لو : جالخ مهد تاوصأ يأ ,امهدو : هلوق ثلاثلاو . مهمالك نم

 باتك أ يف ةريك تابزج اهنم يلع يبأ داريرإل ( 1 أ ) فصولا اهب ليطن

 « حاضيإلا ٠ باتك ٍمظن ىلع ةلومعملا (101) ٠ بارعإلا ةلكشملا تايبألا
 اذه ةّصاخ يف هَدّفع "باب يف - كلذ يف ةباعم الو (102)

 . عونلا

 00 ناك نإو : عونلا اذهو : هيلإ فاضملا فاذح : يناثلا عونلا
 - طرشلا 00 يغوسم نإف  هنم ًاعئام 2" يأرلا يدابو رظنلا

 ل ص 27 هل ه : ىلاعت هلوق هنق ٠ هناحيبي ب عاّشلا ةداهشو ةلالدلا

 دباب : دب
 . رظنلا ا 5

 .موم ه ةءضصا الس نذل

 26 2 بارحألا (98)

 . هتمجرت يقأت فوسو ٠ لئملا بيؤق اوبأ (99)
 درسلا قولا : مهدلاو .(164/1 : نييلذهلا ناوبد ) هئانبأ ءاثر يف ةثالث تنبأ دحأ تيلاو (100)

 , هيلا نحت .امئاد يبن اهذلر ابنع دعبأ ينلا ةقانلا يهو جولخ عمج : جالخلاو

 .6465 : مقر تعا نيلرب ةدكم يف ةخسن دوجوب نيكريس داؤف يقريخأ دقو : هلع فقأ مل 10

 يلذاثلا نح اهخسن ةرهافلاب ىرخأو - 222 ىف : مقر تحت طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ةخسن هنم دجوت (102)
 نع رظنأ اضيأو (192--191/2 -: ينرعلا بدألا خيرات ) باتككلا نع رظناو .1969 ةنم
 ,(470 و 211/1 : نونظلا فثك) :(حاضيإلا ةلكت) و (حاضيإلا)
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 ىَلَع ْمُهَضْنَب اًلَّضَف لسا هلْلَب ٠ : ىلاعت هلوقو :(103) هدْمَب ْ'ِمَو 5
 . كلذ غاسف ةعطاق ةفاضإلاو قايسلا ةلالدف . (104) ءٍضْعَب

 : ةفصلا بيكرت يف مقي ام : كابنالا عون ةمسق نم يناثلا عونلا

 : اههدحا : مال هتحن طسؤتم وهو لعافلاو اضيأ نيب هيف ء يطرملاو

 كاقبإو ةفصلا ُفذح  يناثلاو .ةفصلا مءاقبإو فوصوملا فّدح

 : بفوصوملا

 00( اضيأ ) وهو : ةفصلا كاقبإو فوصوملا فذح : لوألا وتلا
 نأ اهيف لوقلا عاج طِئارش هل نأ ريغ . جْهن ليبسو : ابحر عيهم
 ةفصلا نكت مل ىتم : اههدحأ : نيطرش 2910( دحأب ) فذحُي فوصوملا

 تيأر ١ : كلوقك ةفصلا سفن نم فوصوملا ّصّصَخَتو ) . ةميم ةماع
 ىتم : يناثلاو . 20( ناسنإلا وهو فوصوملا صصخُت كنإف ٠ اكحاض
 قايسلا ضرغ قلعتل يه ثبح نم ةفصلا درحم ىلع لوقلا يف داَيعالا طيز

 ميِلَعهو (105) ٠ نيقملاب ميِلَع ُهللاَو ١ : ىلاعت هلوقك (13 ب) ا

 قلعتل ةفصلا درحم ىلع لوقلا قايس يف داّيعالا نإف (106) : َنيِمِلاَظلَأِ

 مومع ْخ تفوصوملا فذح ع اهم مذلا ىلإ 00 نم لوقلا ضرغ

 باتك يف هعنمب حرصب وطسرأو . وم رخو سي مل اهمابإو ةفصلا
 ءامسألاب ةوعدملا ةعبرألا فانصألا ٌدحأ هدنع وهو 6 ةباطخلا )

 با نم ةطقاص هذ

 , نيطرشب 2 يلم د فلل

 . با نم ةطفاس نيتفوقعملا نيب اما 6

 4 : مورلا (103)

 253 : ةرثلا (104)
 .115 : نارمع لآ (105)
 .7 : ةعمجلاو 95 ةرقلا ب (106)
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 باب 2!( تايرخأ ) يف هب حرص دق اضيأ هبوبيسو . (107) ةدرابلا
 رفا مِلَكلا( 22 [) رخاوأ يراحم 2( باب ) اذهو : هّيمجرت
(108). 

 اضيأ ناك نإو .وهو : فوصوملا ءاقبإو ةفصلا فادح : يناثلا عونلا

 ةلالدلا عطق ”*!اطرشف « هّدودرم رهاظلا مدع يأرلا يِداب مكحب

 ٍمظعتلاو مخفتلل كلذ رثكأ 0 هذوروو ٠ دهاشو غوسم « عامسلا َةداهشو
 عضوم هنأكو . 2” هب ٍدانم هيلع مَلَع كاذ ذإ ريكنتلا نأكو ٠ تاركتلا يف
 + ةقلاملاو « ةراشإلا : : يهو بيلاسأ ةدع هيلع ٌرفاضت ةغالبلا نم

 هنا ًاحِلاَص لِمَعَو بات نمو » 7 "7 ىلاعت هلوق هروص نمو نيمضتلاو

 لو دق ام هنم سيلو . بانم ّيأ ًاباتم يأ (109) ه ًاباَتم لل لإ بوي
 ل مين الق » : 007( لجو زع هلوقإ نم هيف هَّرْوَصِي نأ ع: ضعب

 ولا قايس يف هيف ةركنلا نأل ) ًاعفان ًانزو يأ (110) « آنزَو ِةَماَيِقلا م موب
 مُهَمَعْطَأ 0 : (102) ( ىلاعت ) (101) هلوق (1009)( هنمو . ةقرغتسم يهف

 د ب نم ةطفاس لا اهدا

 ل نم ةطقاس اد

 .اطرشف ا ذك هور

 . دوروو :.- مهول

 .هيدام ه3 ل 7

 . لجو زع هلوق :با ““
 .ان نم طقام نيتفوقعملا نيب ام ال 67

 . اب نم طقام نيتفوقعملا نيب اع ا 190

 , هلوقو : باد ه)
 ,اب نم ةطقام د 62

 .(19أ ةباطخلا) (107)
 .(2/1 : باتكلا) (108)
 71: ناقرفلا (109)
 5 : نفيكلا (110)
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 دعرو تاَمْلَظ هيف ءاّمّسلا 00 0

 :(113) رعاشلا لوق هنمو .(112) «قْرَبَو

 ىحضلاب ةّيرملا ريطلا يبأو اَمأ
 محل ىلع 01040 5َقَو دقل :ةلاع ىلع

 5 . ريثك وأ مظع محل ىلع

 هنأل ككشم وأ كرتشم مسا وه طسوتملا عونلا اذه ءامْسإ 0 اذه

 -- ىلاعت هللا لوح دريس اك ةراشإلا سنج عاونأ دحأ لغو هيلع 0

 8 00 اذه 0 وقم هنأ لبق نم رركدم امإو + ضحم كارتشاب امإ

 0 يقر ل دارملا ىلع ا 7 قايس نم ةلالدلا عطقل (0*) ( لوقلا
 هنم عون ىلع هنم رم هنإف ةراشالا وه يذلا رخآلا يلاعلا سنجلا يف امأو

 ريغ نم ( 23 أ) زمرلاو (196) ةاجاحلا نم برضل ةراشإلاو يحولا ضرغل

 بسحب يذلا رهوجلا لوق نأل نانيابتم ناينعم اهف نْيَتلالدلا ىدحإ ةظحالم
 همّمضأ لو : سنجلا اذه يف فينصتلا يف هْمضأ ل كلذلف . . فلاخم مسالا

 سنجلا اذه ردص يف انل ررقت امب 07 طفح نأ يغبليو ٠ . عونلا اذه ىلإ

 سنسويس سيل أ نم ةطقاس ل 00»
 .ناويدلا نم رييغتلاو .تعقو دقل :ابب او أ ل

 ابا نم ليما مب

 . تاجاحملا : ب ل 26
 . ظفحت :أ ل 67

 .4 1 شبرق (1[1)
 9 : ةرقلا (112)
 . ىرخأ ةياورب ( 154/2 : نييلذحلا ناويد) ةرم نب دليوخ يلذلا . ةشارخ وأ . شارخ وبأ (113)
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 ريدقت نمو ء فذحلا زاوجل ىعملا 02 مهفو ةلالدلا  عطق ظطارتشا نم

 نم ًافرَجَمَت فذحلا ىلع 2990مدقُت الف . ةفاضإو قايس نم ةلالدلا يّمسق

 . اهدوجو عم ًادومج هنع 10 بحل الو : ةربتعملا ةطيرشلا دوجو ريغ
 باوصلاب 2" ليفكلا نوناقلاو : هرسأب سنجلا اذه ف عيهملا وه كلذف

 . هقيفوتو هللا لوحي هش نم دري ام لك (''3 عفدبو

 وعدملا يلاعلا سنحلا نم ةلضافم وعدملا يناثلا عونلا نم يناثلا عونلا

 هتئلوقمو (14 ب) مسالا ةيلاثم وأ نم * يطوملاو .: نيمضتلا : زامجيالا
 كارتشا نايب نم طولا نكل . : هتاذب سس + نحضلا يف عادنإلا ؛ىعمي

 امأ : نايبلا ىلإ ٌرقتقم  ةعانصلا هذه يف هككيكشت وأ نيمضتلا مسا

 ملف : ايناث امأو . مسالا اهيلع !"” لوقملا يف زاعملا تاوذب ملعللف : : الوأ
 هيلع لولدملا ىنعملا روصت ىلإ اندَصَق ىم هنأب ٍةاَّصْولا 5 تايرظنلا يف 3

 عيمج ىلإ مسالا 100 سقت نأ يغبنيف . ئلكشملا وأ ٌكرتشملا مس

 اب هروصت بلطنو ٠ ام دوصقملا ىنعملا صّخَلنو ايل لدي نا ال
 : لوقنف : دحاو ىنعم اهنأ ىلع ةريثكلا يفاعملا انذخأف انطلغ الإو :

 هريغ ىلإ تيبلا ٌراقتفا : اهدحأ : ناعم ثالث ىلع ُلوُقَم نيمضتلا 3 نإ
 وبا بهذو : رعشلا بياعم نم هّدَعو بلل ىلع ٌروهمجلاو : هدعب وأ لبق ام

 نم هزاوج ىلإ (115) ةركذتلا يف يلع وبأ هنع ىَكَح اهف (144) نسحلا

 - مهفوأ ءهّأ اد مول

 . مدق |) _ر 692

2 

 . عيفبو :أ ل
 . لوقملاو :با مال

 .ممقت نأ :أ د

 ةنس يفوت ضورعلاو ةفللاو وحتلا ةمنأ دحأ . طسوألا شفخألا ةدعسم نب ديعس : وه نسحلا وبأ (!14)
 ,(65 : ينارقلا ) باتك هل رظناو ( 231/4 : نيفلؤملا مجعم) ه5

 ةلع) و (194 193/2 : يبرعلا بدألا خيرات ) (ناجنز ) يف هطوطخم دجويو . هيلع فقأ مل (115)

 (35/3 : تاطوطخما
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 هريغو ناسحك ءارعشلا (24 أ) لوحفل 0*2 هيلع درو امب ًاجتحم حبق ريغ
 : (116) هلرقك

 . م 0

 سار تيب نم ةكيبس ناك

 20 ا
 010" فغ معط وأ اهاينأ ىلع

 كاَنِيْجا هرَّصَه حاقتلا نم

 : (117) رخآلا لوقكو

 حسام وه نم ناكرألاب َّمْكَمو
 اننيب ثيداحألا فارطأب اند

 حطابألا ّيِطَملا قانعأب تلاسو

 وأ تيبلا ةلَدِصق : يناثلا ىنعمللاو .ءاصحاإلا نع ةجراخ هُنْثَكَو
 لوقك هب لّئمتملاك كرعش رخآ يف ©10(هب) يتأتف هنم "'ميسفلا
 :(118) مجاشك

 اهله ةياي ظنا

 .لصع : ببذل 0

 كلا أ ىلا

 1 نم ةطقام ل 0

 عقرلاب جارمو . بذجلاو رسكلا : رصحلاو . ناكم : سأر تببو . رمخلا : ةئيبسلاو (8 : هتاويد) (116)
 . بصنلاو

 . يهز نب بمك نب ةبفعلو ( 79/1 : هناويد ) ريثكلو ( 64 : هناويد ) ةيرثطلا نب ديزل رعشلا بني (117)
 .(134/2 : صيفتتا لهام) يف ركل اضيأ هين -

 اه 360 ةنم وحن قوت . ينادمحلا طاللا ءارعش نم حتفلا وبا نيحلا نب دومحم :وه مجاشك (118)

 . ظفللا يف طيس ريغت عم (336 : هناويد ) رظناو (8 : مالعألا )
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 , هريطأ مابألاو 91 بيقلا بيضا 2
 مونصم هللا ٌرمعل بابش اذه

 نر بل يذ كلوق يتئرسكذ
 (129) عيروتو بيدأت كل هلئم يق

 قلتح يف َديِز ام اذإ ديدجلا نإ
 عوقرم بوشلا نأ سائلا نيب

 0 سارف يأ ٌلوَق اهعدبأ نمو

 اهنم 5 م ةليل نم مكو
 ٌراَكْذا يِنقْرأو اه ْتنَمَح

 يلابللا يراوع اب ْتفََع
 (119) ٌراَعِملا ضكرلاب 21220 ليخلا اوحأ

 : ءالعلا يبأ لوقو

 : : تاق لوق : هلل دعب ٠ ينيرطاو هز ها ح - 7 ا

 (120) قراب ٍروُغلا بناج نم اقراب ىقَس

 . ررقت دقف ءيطوملا امأف ٠ عضوملا اذه يف دوصقملا وهو ُثلاثلا ىنعملاو
 دصقلاب  امهادحإ : نيتفلتخم نيتلالد نيبنعم ىلع ُلُدَي لوق : وه لعافلاو

 . رعشلا : 25 لل

 ا كالي
 0 دو + دو . تبي

 .أ نم ةطقاس ب (90
 . لبللا 5 28 كلل

 . ةفحخوملا قيرطلا : يتراوعلاو . ةزاقملا بوكر : فصلاو . نيتيلا عضو رميغنب ( 176/1 : هتاويد) (119)

 . ةيصانلا رعش وأ . سرفلل ةفص : راعملاو
 -باحلا : يناثلاو . ةفوكلا برق داولاب لبج : لوألا قرابو ( 179/2 : ثايموزللا) (120)
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 . ةيموزللاك وأ ٌةمْولا تن يناثلا دصقلاب_ ىرخألاو | . ةِحبِرَص - لوألا

 هل ركذ ريغ نم مالكلا يف ىنعم لوصح» : هنأب هلك (121) يناّمرلاو

 « ةيموزللاك وأي | : انلق امتإو . (122) « هنع ةرابع يه فص وأ رمساب

 ةلالذ ةلباقم يف : م ذإ موزللاو نيمضتلا ( 5 (١ يتلالد كلذب يوحنل

 ةثالث ىلع ةلالدلا نأ نم تايرظنلا يف َدِهُع ام ىلع (15 ب ) ةقباطملا
 ةلالدك 212:0( لكلا ىلع) لكلا ٌةلالد : يهو ةقباطُملا ةلالد : هُجوُأ
 هزجلا ىلع لكلا ةلالد : : يهو نيمضتلا ٌةلالدو . تيبلا ىلع تيبلا مسا

 معألا ىنعملا ىلع صخألا ىنعملا ةلالدو : طئاحلا ىلع تيبلا مسا ةلالدك
 ةلالدلاو + سنجلا ىلع عونلا ةلالدك هّتيهام زج وه ثيح نم
 ىلع فقسلا ةلالدك ٍراَرجنالا ةلالد : يهو موزللا ةلالَو : 29340 ةيناثلا
 هب ككشتي ام كلذب اضيأ يوحنلو ساسألا ىلع طئاخلاو ٠ ' طئاحلا
 : صخألا ىلع معألا ةلالد يهو ىرخأ ةلالد اَنُهاَه نأ نم سانلا ضعب

 ناويحلا نأل د00 (رظَت هيف اذهو ) نيمضتلا ةلالد نع ةجراخ اهنأو

 ةلالدو . صخأ وه يذلا ناسنإلا تابثإ هتابثإب بحي ال معأ نفضو
 زج وها يذلا يرهوجلا معألا لع صخألا فصولا ةلالد يه نيمضتلا

 ةجرابخ ٌةلالد يه كلذلف . معألا تابثا هتابثإب بجو .٠ صخألا ةيهام

 ةءافخ الو ٠ ةقباطملا ةلالد نع ةجراخ يه تلدكو : نيمضتلا ةلالد نع

 ىلإو .لوقلاب 226 ائيَوَح دقف هّتحص انضَرَف نإو :ٌرَظَن اذه يفو هب

 3 م ةطقاس ب 420

 ,ةنلاثلا) ترن دك 15-7

 ابا نم ةطقاس ل 11240

 . مايقو : بت 64

 .(134/6 مالعألا) هل 386 ةنس يفرت . روهشملا يلزتعملا هيقفلا ىبسيع نب ىلع نسحلا وبأ (121)
 . ةرابعلا يف طيسب فرصت عم (94 : تكتلا) رظنأ (122)



 يقترن  موزللاو نيمضتلا ةلالد امهو  ةلالدلا نم ثلاثلاو يناثلا ل

 يتلا لوألا هّلوصف كلذلف ٠ نيمضتلا وه يذلا مو اذه تايئزج ”عيمج
 نيمضتلا نم نايّئعملا ناذه 227( امهه) ىَلوأ ل عونلا اذه مسقني اهب

 عوتلاف : نيلصفلا نيذه بسحب ناعون هتحت طسوتم سنج وهف : موزللاو
 : يناثلاو . ءزحلا ىلع لكلا ةلالد : اهدحأ : نيفنص ىلإ مسقني ل لوألا

 ىلإ مق يناثلا عونلاو . فلس مى معألا ىنعملا لع صخالا ىنعملا ةلالد

 وجو نيمزالتملا نم دحاو لك ُدوجو مري نأ : لوألا : فانصأ ةعبرأ
 (261) يف نامزالتي كلذلو : لمَحلا يف اهساكعنال كلذو :رخآلا
 مدقتلا نوكي نأ : يناثلا فئنصلاو .دوجولا يف اهمزالك ةيظفللا ةلالدلا
 يف هموزل ةلالدلا يف مزلي كلذلف : سكعني الو رخأتملا دوجو نع مري

 , ناَعّدلا دوجو نع .رانلا موزل هلاثم . دحاو فرط نم كلذو دوجولا

 نع مدقتملا مزلي الو « مدقتملا دوجو نع رخآتملا مقرا ثلاثلا فنصلاو

 يف هّموزل ةلالدلا يف كلذ بسحم  .اضيأ مزيف ٠ ءرخأتملا دوجو
 دوجو نع مزلي سيلو ٠ ءوضلاو ناعمللا اهعبتي رانلا نأ : هلاثم + دوجولا

 فنصلاو .رانلا 228ريغل دجوي دق هنأل رانلا ٌدوجو ءوضلاو ناعمللا

 امهم دحاو دوجو نع مرلي ال نأ وهو ٌةمسقلا (129) هبطْعُ عبارلا

 ةلالد هيف 20300 بترنت الف ًادوجو عاب ال اي ةلالد مزلي ال اذهو : ب

 تانيمضت ءارجإ ضرغلاو . يموزل ٌدوجو هيف بترتي ال اك « ةيظفل
 لوقعم ىرحب اهنع صحفلاو : عونلا اذه يف اهطابنتسا دنع ليواقألا

 . اهنم دعو اهيف َّلَقَع ام ىلع ةيموزللاو ةينيمضتلا نم نيتلالدلا فانصأ

 0 نم ةطقاس ا. 091

 ريشي : بال

 .ةطعت 4أ ب 430

 .ابكرتت : ب لك

214 



 نَمْحَرلا ه هلل مسي : لجو زع هلوق وتلا اذه 21310( روص) نمو

 016 ب) نيتلالدب اهلواتت نيينعم نُمضت دق هنإف (123) ٠ محلا

 مالكلا اذبب هيف عورشملا رمألا جاتتفا يهو ةيحبرص اههادحإ : نيتفلتخم

 ميلعتلا نمضت 2220( دق ) هنأ يهو ٌةيرارجناو ةيموزل : ىرخألاو . طقف

 ركب لجو زع هلل ميظعتلاو هب كلربتلا ةهج ىلع دد) ىألا ,حاتتفال

 ٌرارقإ هنأو . مالسإلا ٌراعشو . نيدلا 434 سادآ نم بدأ هنألو

 2 ,هنأو : هتمعن 21390 لَجأ ىه يتلا ةمعنلاب فارتغاو + ةيدوبعلاب

 هجرخي ام يناعملا هذه ريغ ىكإ ٠ 124(2) حجتتملا دمتعمو . فئاخلا

 3 لك يفو ةبا لك يف كلذ رْسْعَي سيلو « ةوقلا "06 ن نم هزربُيو ثحبلا
 . لوقلا يف هب ببطن الو + ن نصولا (27 أ هب ليطن ال عومسم

 ف يف ينل امهركذ نيرتخآ نيميسقن ىلإ ةمسقلا هوجو نم رخآ هجوب مسقني
 : (125) زاجعالا يف هل ( تكنلا) باتك

 ام : امهدحأ : نيهجو ىلع نيمضتلا ١ : (126) هلوق : لوألا مسقنلا
 ةَلالد هيلع لدي ام : رخآلاو ٠ . رابخإلا ةلالد مالكلا هيلع لدي ناك
 ثدحْملا ىلع لدي اذهف : ثدحم هنأب ءيشلا كركذك لوألاف .« سايقلا
 ةلالد نود سايقلا ةلالد ثحملا ىلع لديف ثداح امأف رابخالا ةلالد

 0 نم ةطقاس ب د40

 0 نم ةطقاس ك0

 . رومألا ءنساايب دلل

 ابدأ 2 ل

 . لجال :

 ل
 1 دول

 لإ :ب - : ازدملا

 ,30 : لفلاو 1 : ةعئافلا (133)
 رفظلاو حاجتلا وجري يذلا : حجتشملا 124(2

 (95 94 : تكلا) ([25)
 .(95---94 : تكلا) يف ءاج ام ةلامأب انه فلؤملا تبثب (126)
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 ؛ ريبكنمو روسكم ليش كلذدكو ١ + اعيمجت ابهيف نيمضتلاو ء رابخإللا

 ١. طقسمو طقاسو
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 هبجوُت نيمضت : نيهجو ىلع نيفضتلا» : هلوق :٠ يناثلا مسقتلا
 : ناهسق اضيأ اذهو 00 ىنعم هبجوي نيمضتو ٠ 2137 ةّيِبلا
 ترج ثيح نم» : يناثلاو ادب الإ حصت ال ثيح شا : اههدحأ

 نم دب ال هنأ 300 بجوي مولعمب علا 0 : لوألاف .0 هب َدَقَعُي نأ ٌةداعلا

 لتاقب ةفصلا ) يناثلا نم لوألاو . كم نم دب الف (1) مركمبو 0 ملاع

 م لوتقم الو لتاق ىّتعم م م يال ع

 ىنعم هبجوي يذلا نمت وهو هلم يناثلاو .« نيمضت ةلالد وهف

 ينعملا ه نيتسب (127) كلا» + مهلوق ةداعلا كار ةهج م ةراعلا

 عجاد نيميسقتلا لوصحمو .(128) « مالكلا يف َنُمضو فِذخحف : ًارانيد

 انل ٌررقت دق نذل موزللا ةلالد ىلإ ةغجار ةفاضإالا ةلالدو ةفاضإللا ةلالد ىلإ

 هعم ّرَخآلا جنا هب ًاظوفلم امهدحأ ذيع اهم هنأل يناثلا يف نيفاضملا دحأ نأ
 « سايقلا ةلالدو رابخإالا ةلالذ نم ريد ام (*17 لمأتت نأ يغبتيو ٠ ًانهذ

 ةلداعم ةفاضإ ىلإ ةمسقنم ةفاضإلا نأ 420 راطُتلل ررقت دق هنأ كلذ ىنعمو

 هدتع هيلع مالكلا لدي يذلا وهف ةلداعملا يف ناك ات « ةلداعم ريغ ىلاو

 اهتفاضإ 008 1( نأ كلذو « ٍثدحم لع ٠ ثدحم ةلالدك رابخأإللا ةَلالَو

 .ةسئلا : ب ال مدل

 بجروت : با طد»

 , مركمو :ابا د09
 .ابب نم ةطقاص 7 4490

 لا ناسا
 ةراظنلا :أ تل اهدا

 . ةميدقلا ليباكملا عاونأ نم : مشلاب ركلا (127)
 . ( قباسلا ردصملا) ةرابعلا يف طيسب رييغت عم يقامرلا نع فلؤملا هلقن اما ىبتنا (128)
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 ريغ نم وُقاكتلاب هبحاص ىلع اهبنم ددحاو لك عوجرل ةيواسم اهنأل ةَلَداعم
 يذلا وهف ةلداعملا ريغ يف ناك امو : ةقاضإلا ثيح نم هلوقعم نع جورخ

 ايف هعم انل ٌرَظن الو ء ثردحم ىلع ثداح ةلالدك سايقلا ةلالد هدنع لدَب

 نأ ىرن دقو .هاَمَسُم ةيلوقعم ريرقت دعب مسالا يف ةحاشم ال هنأل ركذ

 ملغ .نيانجأ نمت لوألا ساجلا وقو زاحيالا سنج يف هانلق امب ينتكن

 وهو يناثلا سنحجلا يئ لوقنو انه هيف لوقلا عطقن نأ بجي كلذلو « نايبلا
 4440( ةيابت الب هّلهأ وه ايك) 2422( هدحو ) هلل ٌدمحلاو . لييختلا
 .(17 ب)

 ل نم ةطقاس دل اظادد»

 لاب نم ةانقان» ليلا
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 لييختلا : يناثلا سنجلا

 لّمحُيو هيف كلوش ,عاونأ ةعبرأ ىلع لمتشي نايبلا ماع نم سنجلا اذه
 + هيبشتلا عون : يهو ٠ هتحت ام ىلع يطاوتملا لمحي ام قيرط نم ابيلع

 راع لبا هرعت ملوح ةلثاملا عونو « ةراعتسالا عونو
 ةلمجلا يف ةعانصلا ' عوضومو + ةيرعشلا ةعانصلا عوضوم وه سنجلا اذهو

 يحل ٠ ناك ذا . ع ةيتاذلا هضارعأ نعو ؛رظني هيف يذلا ٌيشلا وه

 5 ٍةاَفَقُم برعلا دنعو ةيواستم ةنوزوم لاوقأ نم نفّلؤلا ليخللا م لكلا وه

 ةيواستم اهنوك ىنعمو « يعاقيإ ٌددع اهل نوكي نأ : ةنوزوم اترك مف
 هنامز ددع نإف . ةيعاقيإ لاوقأ نم ًافّلؤم اهنم لوق لك نوكي نأ :وه

 فورحلا نوكت نأ :وه ةافقم اهنوك ىتعمو ءرخآلا نامز © ددعل واسم

 هلف يناعملا هذه نم ىتعم لكو « (1) « ةدحاو اهنم ولوق لك اهب متْشُي يلا

 هنيِرهْوَج وه ليبخللا نألو ةيلكلاب امإو : ةئزجتلاب امإ هيف ًِظن ةعانص

 ناك امل . اهرظن ٌلحمو اهعوضوم نوكي نأ يغبني خبني ٠ عيمجلل ُكلرشملاو

 ةباطخلل طن مومع لق (29 أ) نم نايا ملع يف بجو كلذك كلذ

 ةباطخلل ةماعلا نيناوقلا ءاطعإ ةيغالبلا ةرابعلا يي هّرْظَن ناك ذإ ) رعشلاو

 صخب ام ىلإ هيف تفتلي لأ : ” طقف ةيغالبلا ٌةرابعلا ثيح نم 2”( رعشلاو

 .قلعب :ابادل

 .ءاب نع طقام نيفوقعملا نيب اع ا

 .اهدمب امو (62 :ءاقللا جابم) و .اهدمب امو (16] :رمثلا نف) رظنأ (1)
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 كوم

 : دحاو يفنص نم رثكأ اههنم معَ ايف لوقلا دعب الإ امهم ةعانص ةعانص

ملع باحصأ ركذ يف ببسلا نكل . مظتنملا ميلعتلا وه كلذ ناك ذا
 نايبلا 

 3 ليواقألا مهل تزيمع اونوكي مل وه ًاطلتخم ّسنجلا اذه برعلا يبدأتمو
 ةعانص ةعانص صخب ام مهل نيتي مل « ةيبطُحلا ليواقألا نم ةيرعشلا

 سابتلا وه كلذ يف لوألا ببسلاو . مهدنع ةطلتع تناك لب ٠ ا

 ام فالحب ٠ اييف صحفلا ُروَغو : اهنم اهعازتنا ٌرْسُعو . اهداومب اهِتاّيك
 كلذ ىلع هيبنتلا دعب اننكمي سيلو . ةيرظنلا ةعانصلا يف ٌرمألا هيلع

 انضرغ بسحب كلذ يف لوقن نأ ٌريدجف : ةعانصلا يف ٌرمألا هيلع ام بكَ

 وأ ةبسن نم تكرم لوقلا وه ليا لوقلا نا : لوقنف لوقلا اذه يف

 سفنلا هل عدت و ًايكرت .(2 اهات نود ءيشلا ىلإ ءيشلا تن

 : انلقو .(3) «ركفو َةّيوَر ريغ نم رومأ نع ضبقنتو رومأ نع طيسبنتف
 ناعذإلا اذه يف ُببسلاو .هايإ ناكل تَمَرَْغا ول اهنأل 'ء اهقارتغا نود:

 ٍبَسنلا كاردإ نم ةقطانلا ل نئاكلا ؟؟2ذاذتلالا : طاسبنالاو
 عوضوملا  ةبسنلاب  دحاولا يفو ٠ ءايشألا نيب لّصؤولاو تاكارتشالاو
 سايق ٍقيرطب اهنأك ةيسنجلا ريغ ةبسنلاو كارتشالا ةبارغ نم ةيرعشلا ةعانصلل

 نأ ةقطانلا رولا ةعيبط يف ناك ذإ . ىرخألاب نيتبجلا عدغإ ليثمو

 اهورغيو : ةّهبش ةهبشو ةراشإ هنم هيفو ةبسن هيلإ هل ًائيش ًائيش ءيش ءيشب ثب ردت

 هل لعفنت ةلهجلابو » ٠ ببرطو يناحور طاسبنا نم اهورعي ام لذ دنع
 وأ هب ًاقدصم لوقلا ناك ءاوس يركف ريغ ايناسفن ( 30 أ) الاعفنا سفنلا

 ايي ب اا

 . هيلا 1 2

 .هادلالا :أ ب 0

 . اهءاعبتسا : اهقارتغا (2)
 .(16) :رسعلا نف) (3)
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 47 زو ا اع لوك حاد ديم نركاناللا هب قّلصم ٌريغ

 طقف ( 8 ب)) ةلّيمع يه ثيح نم ذخؤت امنإ ةيرعشلا ٌةيضقلا تناك ذإ

 «© ةيبطخللا وأ ةَيِلَدَجلا ةيضقلا ذئخأك اهقدص م وأ اهقدص ىلإ رظن نود

 ٍقدصلا نم كلذ ريغ ىلإ رظن نود طقن عانقإلاو ةرهشلا ثيح نم

 ةرم لبق نإف : هنع لقي الو لاوقألا نم لوقب قدِصَي هئاف :ةيدعز

 امبرو ٠ ًاقيدصت ثِدْحَي الو لاعفنالا رْث 2 ام ًاريثكف ىرخأ ةئيه ىبعو ىرخأ

 هباشي َلوُمْحَم وه لْيَحملا لوقلاف « هانلق ا الع هبذك نقيتملا ناك
 ةعبرأ ىلع و يطاوتب لوُقَمو ءام كرتشملا هرهوج يق ايش 8 يش 2(هب)

 . ليثقلا : ثلاثلا .ةراعتسالا : يناثلا « هيبشتلا : لوألا : ا
 : زاحملا : عبارلا

 ءيش يف ءيش دوجو ليما لوقلا وه هيبشتلاو : هيبشتلا : لوألا
 اماو . لثم وأ ُنأك فرحو فاكلاك هل ةعوضوملا هيبشتلا تاودأ ٍدحأب امإ

 : هلوقك ليزتتلاو "*ليدبتلا ةهج ىلع
 ,(5) (تثيبلا) رحبلا جومك ليلو

 :(60) هلوقو

 . ةيطخلاو : بال

 با نم ةظفانن حج ليز

 .ايتف بش :أ5 دل “»
 7 ماسقأ ةاصال لل

 . ليدتلا مك هك لل

 . قبالا ردصملا (4)

 : ثيبلا ةمكو (18 : هناويد) هتقلعم نم سيقلا ؤرما (5)
 لتبيل موسما عاونأب لع ل كات

 : تلا ةمكو (29/3 : هئاوبد) مامت وبأ (6)
 هلخاس رجبلاو فورمملا هتجلملا 020202020202020 لا



 ( تيبلا ) هتيتأ يحاونلا يأ نم ٌرحبلا وه

 هج نم (:1) هلك اشو هيراق ام ء يشلا هلع وغ هيبشتلا ) : موق لاقو

 ةيسانم هّبسان ول هنأل « هتاهج عيمج نم ال ةريثك تاهج نم وأ ةدحاو

 همي نيئبشلا دحأ نأ ىلع دقعلا وه» : موق لاقو . (7) «هايإ ناكل ةيلك

 طسوتم سنج وه هيبشتلا ٌعونو .(8) ؛ لقع وأ 0 يف رخآلا دسم
 . بكرملا هييشتلا : يناثلاو + طيسبلا هيبشتلا : امهدحأ : ناعون هتحت
 لصفو « ةطاسبلا : امهدحأ 040 ( لصف ) نيعون لع ٠ يطاوتب 137 لوُقَمو
 أ( عون ناَمقم نالصف بيكرتلاو ةطاسبلا 040 نْذلف | ةبيكرتلا : رخآلا

 ىلإ طسوتملا ٌعونلا اذه مسقنا : امل نيمّوقم نيعون ىلإ هيبشتلا (1
 هيبشتلا : يناثلا « طيسبلا ةيبشنلا : امهدحأ و 66( نيعونلا

 : بكرلا
 هبا ليا لوقلا وه طيسبلا هيبشتلاو : طيسبلا هيبشتلا : لوألا عرنلا
 ةطيرشلا ىلع ٍةدرفم و تاذبأ ةدرفم ًاياذ ينعأ ع ءيشب 2 يش هيف لاو

 نود طقف ٌرثكأ وأ ٍةدحاو ةهج نم ء يشب يش لكي نأ ينعأ : ةمدقتملا

 عونلا اذهو . ليق دق «**ايك ليزنتلاب 090 اماو ٠ ةادألاب 100 اما قارتغالا

 : يعيبطلا ىَرحلا ىلع يرجلا : لوألا : ناعون هتحت طسوتم سنج

 . هلكاش وأ اد 6

 يا
 ستحع :ب

 .لوقم با ان»

 :نم نع ةةظفاس ل

 ل نافأ 61

  نيعون : ب

 . ليجماو :

 أ
 كل

 ا
 . امأو م0 كك لل

5 
0 

 ديم

 كيل

10 

 .(286/1 :ةدمعلا) (7)

 .(74 : تكلا) (8)



 : يعيبطلا ىرجملا ريغ ىلع يرجلا : يناثلاو
 ىرحلا ىلع يرجلاو .: يعيبطلا ىرجما ىلع يرجلا : لوألا عونلا

 فوري مث ٠ هقيشتو هليخ مي مب أدي نأ ره لبقلاو ليختلا .يف يحيل

 دق ايك ليزنتلاو 220 ليدبتلاب امإو ةادألاب اّمإ هب ههيبشتو هيف هليبخت مو

 ٍَبْلا يف تاَشنمل ٍراوَجْل ُهَلَو ١ : هؤانث 2 هلوق هروص نمو . ًالوأ يل
 : لوقو 210( 0-5 ٌتوُقاَب نهناك» : لوقو 29( .مالعلاَك

 ع وعر 7 ليجلا انفتن 2 لوقو ٠ 20110 « نوُيْكَم ضني نهناك ٠

 00 ؛ عقم لكن ز ٌراَجْعَأ رمهناك سال ع هلوقو ٠ 212) ؛هلظ

 : هّلوقو 3 14 , ِناَمَّدلأَك ةَدْرَو تتاكف امّملأ تّقَشْلا ردِإَدَ : هلوقو

 0 بو نانا قلخ» : هلوقو :٠ (15) « َةَبواَخ لن ذ راَجْعَأ 07

 ورمل لامك نيع ٌروُحَو ١ : هلوقو ٠ )16( ٠ راَكفْلاَك ٍلاَصْلَص م

 .(17 ٠ نوُكملا

 : ةرثنع

 1 عراب سيلفا بابذلا الخو
 منزلا . هةيراشلا .لصفك درع

 . لييدتلا 3 -- كلل

 . 24 : نمحرلا (9)
 .58 : نمحرلا (10)
 .49 : تافاعلا ([1)
 ,171 : فارعألا (12)
 .20 :رمقلا (13)
 .37 : نمحرلا (14)

 27 : ةقاحلا (15)
 .14 : نمحرلا (16)
 , 23 : ةمقاولا (17)
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 هعارذب هَعاَرَؤ ُكلُخِب ًأجْرَه
 218) مَدْجَألا ٍداَنْرلا ىلع بكملا لف

 ف َةّمُرلا وذ

2 

 اهُيْفَسَتْعا ءامسسلا لثم َةَيوَدَو

 (19) ٍداَوَسب اًضَحلا يللا ْعّبَص دقو

 ٠ نفسلا ةفص يف ؛ مالعألاك : 56 اهعيدب نيو (32:

 لآ وول لاكمأك» : هلوقو

 : (20) هلوق هنمو

 0 يْجُح يف رضوا موجنلا نيك
 دّدبحلا ؤلؤللا لثم «©7عراوش

 هَ

 : 0 وقو

 مهمراوص اوُلُس نإ ٍدْرولا نع ىّْعَت
 ردُعلاب ضيبلا هابتشال :قتاحأ

 لُهْنم ينيع عومد ثيح خانأو

 ران ُكَقْوَم ياشح ثيحو + يوري

 . اهتارجح : 2 تا

 . عراوس + 1١

 ,(145 : هناويد) هتقلعم نم (18)

 . ةياده ريغ ىلع اييف ثرس : اهتقتعاو .ةالفلا : ةيودلاو ( 9 : هناويد) (19)

 . ةلخادتم : عراوشو . هيحاون : هنارجحو , ضيلا :رهزلاو (171/1 : دنزلا طقم ) يرعملا (20)
 .(148/1 : دنزلا طقس) يرعملل (21)

 .,(33 : هناويد) ةجافخ نبا (22)
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 حيبذلا كيدلا هظف الي ام ّلثم ابيَمساف

 كل

 نللن

 ا

 للي

203 

24 

2025 

226) 

(272 
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 . لاوحألا ةيطرق :3

 : (23) هلوقو
 0 02 0 2 كر

 0 ل ا كا مح
 رفمملا مهدالا لثم يللاو

 2224( هلوقو

 و و م اه , ممل (24) لاوخالا م رك

 : (25) هلوقو

 اهَداَجَأ 0نون ثم لاله َحاَلَو
 ولاله نبا بتاكلا ءراضّنلا بوَدب

 : (26) هلوقو
 7 م يو

 اًمدعب هانبسح دق داوج نم 000 كف
 اًمهيش لبقلا ةرثك نم (37) مهاندبأ

 .رون 1: ب
 مكو ا
: 

 , امهاندبأ 31

 يذلا اهانممو لجحملا سرفلل ةفص : زفقملاو . ظفللا يف طيب ريبغت عم (422/1 : دنزلا طقس ) يرعملا
 1 . زاغقلا سلا

 . طيرق يب نم اهاوخأ يأ : لاوخألا ةيطيرقو ( 1613/4 : دنزلا طقم ) يرعملا
 .(ه 314) قارولا باوبلا لالع نب يلع :لاله نباو (1197/3 : دنزلا طقس ) يرعملا
 ,.(14 : ةميتيلا ) ينادمحلا نامزلا عيدي

 .(2347/4 : ةميشلا ) يف تيبلاو ( 245/4: ةميتيلا ) يئاقرلا دمحم وبأ . ميهاربإ ني هلا ديح
 . دففلا مهيشلاو



 : (28) ىّقْلُملا َهيحلا زّوْعِم يف هلوقو

 هّتبأر ابّصا هيف ْنشْفَن نإ
 اذا هنفقللاا يرسخ“ زك

 رام

 : (29) هلوقو
 يب

 5 فه افيس ءاملا قوف لس دق
 : هلوقو

 هنأك ايلا محن انقراشو

 ريمأ اول وأ شيج ةعيلط

 : (30) هلوقو
0 5 

 اهييل ٍرخاوأ يف ايرثلا نأك
 مد م هك ع
 معقم ٌماجِل وأ رود حتفت

 4 31( هلوقو

5 5 2 4 5 00 2 
 حاقا نع رمسو رح رسصسل ونرت ةحسلسمو

 امنأك ايرثلو ابيلَواَتف
 يقاسلا هب ىمادُنلا 5 سجن ىَج

 , ةيلالا بابا 2 زواعملا نم اهُحلم : ةيحلا زوعمو .(418/1 : دنزلا طقس ) يرعملا (28)

 يف هتمجرت ديزم رظناو ( 100/2 : صيصتتلا دهامم ) و (108/1 : ةمجلا)١ علخيك نب روصنم (29)

 .(80779/2 ينرعلا ”بدألا خيرات )

 . هلاويدب .سيلو ( 25/2 : صيصنلا دهاعم) و ( 363/2 : بادآلا رهز ) زتعملا نبا (30)
 .(295/4 : ةميتللا ) ينادمحلا نامزلا عيدب (31)
 ,(302 : هناويد ) رتعملا نبا (32)
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 : (33) هلوقوم

 اهناك موجنلاو يضمب ليللا ىَرأ
 ضُمُعلا ىلإ تلام نيح ىمادّنلا نويع

 هرون وحلا ٌرمغب رجف حالا 22"! دقو
 ضرألا ىلع يع ءاملب ترجفنا اك

 : (34) هلوقو

 زلؤل نع مسي انأك
 حاقأ وأ درب وأ دضَتم

 اًيبِضق ىشمو ًاقئاقش حالو اًيلددع ىّنَغَو ًابْبَظ انر
 : (36) هلوقو

 يقٍراقُم ثامزلا د١0 دق (20) نأ هن

 اًعِصَرُم ًاجات بيشلاب يِنَجْوَتو
 :(37) هلوقو

 اتاك :انيزلا . اهيزاتلل .”تحالو
 سام 2 ب

 للسم طرق يِبْرَعلا قفألا ىَدَل

 : هلوقو بال نال

 اش كل

 0 لح عدم اننل

 .(250/] : ةيميثيلا ) يهازلا مساقلا ربأ (33)
 .(435/1 : هناويد ) يرتحبلا (34)
 . 2250/1: ةميتيلا ) يهازلا مساقلا وبأ (35)
 .(247/1 : هلاويد) ينادمحلا سارف وبأ (36)

 .(265 : نآرقلا زاجعإ) ةلمر نب. بهشألا (37)



 : (38) هلوقو

 ٌطرُق برغلا بناجي ايرثلاو ُهاَه تقد اذإ هّقبر ر
 : (39) هلوقو

 صإب ايرثلا انهما كلكم

 مشتحت  يهو برغلا ىلإ رار
 اهيراغم يفو "سأك (32) قرشلا 00

 ْمَدَق اًمَّسلا ٍظّسْوأ يفو طرق

 هَّحانَج بارغلا دم اك ليلو
 (00 ب) ٌدادم لجّسلا هجحو ىلع لاسو

 .نابحلا قدر + بايع 630 نارتخ لئلا و" ءزرتلا ١ نم هلوقو 30-6
 : (41) هلوقو :« ىراذعلا بئاوذو

 م ا مىم م مسا ل .٠
 0 حبصل _ ليل 5 8 م يف : ْرَنْو اب لا اذملا امس دق

 ىرخملا ريغ ىلع يرجلاو : يعيبطلا ىرجْما ريغ ىلع يرجلا : يناثلا عونلا

 «يشلا ذخؤُي نأ كلذو : هيبشتلا سكع وه هيبشتلاو لبيختلا يف يعيبطلا
 ًاريخأ ًاءزج طقف (42) ِلْمَحلا يف َلَمْجبَف هيف رمأ ٌلختو ههيبشت موب يذلا

 , هلوقو با انزل
 , برغلا يل ايضا مج اة

 . بارغ 210000

 . (265 : نارقلا زاجعإ) و (335/] : يناعملا ناويد) يمورلا نبا (38)
 , 02 (488 : هلاويد) يريوتصلا (39)
 .(132 : هناويد) ةجافخ نبا (40)

 6226 : هئاويد ) زتعملا نبا (4])
 , تاحلطصملا قحلم رظنأ (42)
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 باوك ةيبشتو 4210 ءيشلا يف هُبخت موي يدنا رمألا دحؤُيو . لوقلا نم

 ةغلابملو ْوُلُقلا دصق نم عونل لوقلا نم َلْوُأ اب دس لشمال حت
 هروص نمو .؛ةنالف سمشلا» : لوقن نأ لثم 2:فضصولا يف

 (34 أ) : (43) هلوق

 كامو لسع اهجازم نوكي نمار كيب“ نت“ ةعيبس "نأك

 ءانتجا هرصه حافتلا نم 0١ ضغ ّمعط وأ اهباينأ ىلع

 هذه قير ةيبشت -- لوألا دصقلا ىلع  رعشلا اذه يف ضرغلا نإف
 يف ةغلابمو اَوَلَغ رمألا 0-5 هيف ةئيبسلا ٌلييختو : ةئيبسلاب ةفوصوملا
 هنأ الإ . 2080 رعاشلا سفتب نب مئاقأ قاب ضرغلا اذه نأ ينعأ : طقف لبحلا

 . هسفن يف ىنعملاو رمألا ند بل نود طقف لمحلا درحم يف كلذ ّبلق
 : (44) هلوقو

 اهنساحم نم #*يش سمشلا َةَعلط يف

 سمشلاب نساحما هذه هيبشت ضرغ باحصتسا يف لوألاك اضيا اذهف

 .يف رمألا بْلق نود طقف لمحلا درحم يف ضرغلا بْلقو . بيضقلاب يّئتلاو
 لوقلا نم ٌريخألا هزجلا نوكي نأ يه هيبشتلا سكع يف ةطبرشلاو . هسفن

 وهو - لوألا ءزجلاو : فوصوملاو ُهّيشملا وه ..- لومحملا وهو ...- يبيبشتلا
 يف هيبشتلا سكعو رمألا بْلقل ةفصلاو هب ٌهبثملا وه (45) -. عوضوملا

 م41

 ' ادقل

١ 

 اما

 لا ا ا

 كن 1

 .نيتببلا ركذ قبس دقو . تباث نب ناح (43)

 . ظفللا يف طيسب رييقت عما ( 2410/4 : هئاويد ) يرتحبلا (44)

 . تاحلطصملا قحلم رظنا (45)
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 ىلإ هسفن يف رمألا جورخ نود لييختلا يف ةغلابلا ضرغل طقف لمحلا
 : (46) هلوق نكي م كلذلو : : بلقلاو ساكعنالا

 .(47) (تيبلا ) هّيعطق ىراذَعلا كاَرؤأك لمرو

 ع ساكعنالا ىلإ هفن يف رمألا جور 600 عمنلا اذه نم
 ريغ هيبشت وهف ىراذعلا كاروأب لمرلا ةيبشت دصق امنا هنأل : دصقلا

0 
 عون يف هعضوب علوأ نم لوق ناكو . هيبشت لك هيلع ام ىلع سوكعم

 ههبشأ دقف ًائبش ةبشأ ام نأ هسفنب مولع نم َّنأ هّيبس ًاطّلغ هيبشتلا سكع

 ًايبشت رخألاب هشيم دحاو لك نأ ىل اع : هيبشتلا ابيب ناكاعتيو م يشلا

 مسا نأكو ؛ طقف لمحلا يف ال يعيبطلا ىرجملا ىلع دصقلا بسحب

 اذه يف (35 أ) نحن هعضن يذلا ىنعملا ىلعو ىنعملا اذه ىلع سكعلا

 . ّطّلكلا مهل مقو كارتشالا اذه ِءاَمحلو . كارتشاب ٌلوقُم عونلا

 ُبكرملا ةيبشتلا : هيبشتلا عونل ىلوألا ةمسقلا 09( نم يناثلا عونلا )
 ا هيف ليثقلاو ةيبشتلاو لوقلا يف لييختلا عقي نأ وه بكرملا هيبشتلاو

 لثمملو «0(هب) ةبشملاو لثمملاو ةبشملاو .نيتاذب نيتاذو ٠ نيئيشب
 هيشم ا تاوذ بكن ىلع هيلا هّيشملا تاوذو 3 (42) ةريثك ' تاوذ 60(هي)

 .رمألا 5 بجي

 .أ نم طقام نيتفوقعملا نيب اه 00 ا“
1000 
 ل نم طقاس 1

 اع أ م“

 هتمجرت تقبع دقو .ةمرلا وذ (46)
 : ثيللا ةمتتو (318 : هناريد) (47)

 سدانحلا تالظملا هتللج دقو 230003030030300 ل
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 . ىرخألا (*5) ءارجإ و نت ىلع نيتبتجلا 40 ىدحإ 2! مارجإو : هيلإ هب

 ةبسنلا يف اه ابيشاو (*:) اهلاكشال (36) نيتينحلا نيب ةرظانملاب لييختلا مِظَعْ

 ( 21 ب)) هتيرهوج نع 4يِبْملا لوقلا 0 (ه00 اهنم ٌهيبشتلا َدِصْق ينلا

 امك نيعون ىلع لمتشي طسوتم سنج هنأ يضتقي رظنلاو رمألا بسحب هتيئامو
 ل هيبشتلا 3 يف كلذ ىضنقا

 ل مة اولا اوُلمُح َنيِذلا لك : 17 زع ةلوق هروص نمو
 نيذلا لم : هلرقوأ + (48) ٠ ًاراقثمأ لِيْخَي ٍراَمِحْلا رت

 . (49) ب "تدخلا توُبكلعلا لكمك هالو هللا نود نم !و ذَحَلا

 : راشب لوق رعشلا يف اهعيدب نمو

 مهسوؤر قوف عقلا راثم ناك
 (50) هّيكاوك ىَواَهَت ليل انقايسأو

 4و(

 ءازجأ 00 ان

 .دحأ أب م
 .ةازجأ : باب

 .نيتهجلا :أ هول

 . اهناقكتسال ةي صا نيب

 ايه با ذل

 .انسوؤر :أ ب م»

 .5 : ةعمجلا (48)

 1 : توبكسعلا (49)

 .(45 : لضافلا) مهيفو انيف : ةياورب دروو . انسوؤر قوف : ةباورب (46 : هئاويد) (50)
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 ليللا وه هب ةبشملاو + اهعقوو ةفانساو عقنلا وه هيف لّثمملاو ةّسشملاف

 . هيلإ هب هّبشملا ءارجإ ةبسن ىلع هبلإ ِهّيشملا (*0!ءارجإو . اهّيوُهو هبك اوكو

 :(51) هلوقو . ىرخألاب لا ىدحإ (51) ةرظانمب ةيبشتلا مظتناو

 ؟ رجلا هراذع لس دخلا يف رّوحألا ريرغلا يبظلل َنْبأ

 ادم 1و ٍرمحأ درو قوف طَقاَسَت اكتم امهْيلك ِهْيضِراَعِب ناك

 ٌدرولا وه 24؟2( هب ) هّيشملاو . هًراذعو ضراعلا وه ًاضيأ انهاه هبشملاف

 : (52) هلوقو هيلع طقاستملا هكبشو

 ةضفا نم قروزك لالملا ادبو : (6 ا(
 6 92 لم 5 ةلقنأ دق

 : (53) هلوقو

 هفك يف اهريدُي ممالغلا ماق

 : (54) هلوقو

 قرشي ال حبصلاو ةلجد قوف ٌردبلاو

 قرزأ طالبب ىلع بهذ نم ةيلجك

20007 
 : (55) هلوقو

 .ءازجاو : با 6

 . ةيءاشمب ع: با الا اعل
 .قايسلا اهافتنا ةفاضإ ب )« 

 . ريع نمأ ةن 05 هرلقلأ دق :أ ب9 «ض

 .(202/1 : هناريد) يتادمحلا سارف وبأ (51)

 . هيلإ رظنأ : ةياورب ( 247 : هناويد)  رتعملا نبا (52)
 .(100/2 : صيصنتلا دهاعم) و (108/1 : ةميعلا ) غلغيك نب روصنم (53)

 .(369 : هناويد) مجاشك (54)

 .(100/2 : صيستلا دهاعم) و ( 169/1 : ةمينيلا ) دمحم نب يلع مساقلا وبأ يخوننلا يضاقلا (55)
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 دب ب ساحل : هُنرصبأ

 او تسراف نأكو انأكن

 سمشلا ُضِراع نبقي رف
 : (58) هلوقو

 اًنساك لْفِعُن هيف اَنْمَقأ ليلو
 ٌركْسع ليللا يف (:*) مصل ادب نأ ىلإ

 / هنأك ءامسلا يف ايزثلا محنو

 رندم ْبْيَج هاقرز لح لع

 , عحبصلا يف ءانادي ام

 .(87 : هناويد) يلع ربأ دعم نب ممت ريمألا (56)
 , مف نيب: ةياورب (42/2 : ةروثملا بجحلا عفر ) يمورلا نبا )572

 .(156/18 : ءابدألا مجعم) نسملا نب دسحم يمتاحلا يلع وبأ (58)
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 : (59) هلوقو

 ٍرايلاب وأ يتسلل ماق اذإ  نيمباب ال ٌريدملا نأك
 رالِجلا نم مك ُدْرَق هل نيعابلا“ نم. بوث عُرَدَت

 : (60) هلوقو

 ٌرطَس هيف طع ضايب ْيْرَذ ٌرْسِجلا هيلع هللا امنأك
 : (61) هلوقو

 75 ك 5 75
 8 ' .٠ يلا 5 لع 00 0 رأ 0 | وو

2 0 0 5 

 ٌةَرفصأو ةهرسمتجا هسوؤر يف نااك
2 

 ةريقّصعم قرخ يف بهذ نم ةضارق

 : (62) هلوقو)

 (37 1 قوتي ةحود يف يهب رتئكو

 60 (ةجربز: نم. ويك ىف يقع ٌصوصُق يِكحَي

 : (63) هلوقو

 عيديبلا كرب يف ككملو عيبرلا رهز ىلإ ؟”ٌرظنأ

 .ناويفلا نم ريغتلاو : فرشم : ب و أ ل 6
 .اب نم طقام نيتفوقمملا نيب ام ب (*
 . رظناو ءهآاب م7

 طخ نيتيلا دورو ثرقاي قفح دقو (  16/18 : ءابدألا مجعم ) قاحسا نب دمحم يرصملا رضنلا وبأ (59)
 يف يلاصلا ىلإ نابسني اب ءاذه يخونتلل ايبنأ (937/4 : بادآلا رهز) يفو . يخوننلا ناويد يف
 .(302/1 :زارطلا)

 (228/1 1 هئاريد) ينادمحلا سارق ربأ (60)
 .(194/1 : هلاريد) يقادمحلا سارف وبأ (61)
 .(398/1 : ةميتيلا ) يبيننلا عيكو نبا (62)
 .(254/1 : هلاريد) ينادمحلا سارف ربأ (63)
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 عوجرلا يفو باهذلا يف ه . يلع ترج حايرلا اذإو
 عوردلا َقَلَح اننيب حئ افصلا ضيب- ىلع ترن

 : (64) هلوقو .هل ناتسب .عيدبلاو + سارف يبأل ٌةعوطقملا

 ةموَح وحلا يفو مقن ىجدلا نأك
 لْسَر اهرئاوط ٌدْيُج اًهْبكاوك

 اننأك امس انايطم َّنأك (22 ب)

 ٌلخلا ظجرُي ها ىلع مهن '
 الم ىركلا ناك : قام ىّرَسلا نأك

 لقت ىتملا نأك ءابرش اه اك '
 ٌةيتف نحلا هب دان الفلا ناك

 ّلْمَرلا رح شرف (60) ىغلا هيلع

 : (65) هلوقو

 : (66) هلوقك ءازجأ ةثالث ىلإ عونلا اذه يف ُبيكرتلا ىبتنا امبرو

 هفكب جاجزلا يف (هد) محلا كنار

 رحبلا يف ردلا يف سمشلاب اهُنيشف

 .هلوقو : باد 0

 ةميتيلا نم حيحصتلاو .انباكأ : باو ألا
 . ىونلا اه مهمل

 . ىمحلا تاس هيد

 , (300/4 : ةميثلا) ينادسحلا نامزلا عيدب (64)
 .رقشألا سرفلا بناوج : بهشأل ضطاممو (74 : هئاويد) ةجافخ نبا (65)
 .رمخلا ءامسأ نم : ايمحلاو (240/2 : هتاويد) يبنملا (66)
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 : هلوقك ةلياقملا عون 62 ةيرثكألا هداومو

 ابايو ًابطر ريطلا ةبولق نأك
 يلابلا ُفَّشَحلاو ُباّنعلا اهركو ىدل

 : ليبختلا وهو يلاعلا سنجلل ىلوألا ةمسقلا نم يناثلا عونلا
 دحأل غوصُم : ةيراعلا نم راعتسا نم وأ لاثم ةراعتسالاو : ةراعتسالا

 . يروهمجلا اهعوضوم وه اذهف : انهاه ْبْلَطلا وهو لاعفتسالا تاعوضوم
 ليبس ىلع لييختلا نم ,خون ىلإ نايبلا ملعو ةغالبلا ةعانص له اهلقن م
 0 عئانصلا يف ةئشانلا يناعملا ىلإ ةيروهمحلا ةروهشلا يماسألا لقت

 نأ يه ةراعتسالاف . اه مسالا عارتخا نم مهيلع لهسأ وهو « اهيف ةثداحلا

 هيلع (68) ًابئار د تاذ ىلع (8 أ) ًالاد ام 637 مسا نوكي
 2 و .

 ل ل ل ل : عضو ام لوأ نم ًامئاد

 تاذل االييخت : ناك وحن يأ ةلصاوملا ءاحنأ نم ام وحنب لوألل ِهَلَصاَوُم

 ه١ بقللا نيح هب بقلم يناثلا ءيشلا ؛ ف مسالا هيلع ”عوضوملا لوألا قععملا

 : موق لاقو . هتاذ ىلع الاد يناثلل ًابتار لعْجُي نأ ريغ نم . ًازازفتساو
 يف ةغلابملا اهلصاحو .« هظفل ٌريغ ّظفل ىنعملل راعتسُي نأ يه ةراعتسالا »

 يف ملكتملا ىلع ىلع ةعسوتلاو ىنعملاب لخملا ريغ زاجيالا عم هيبشتلاو ليبختلا

 هنم راعتسملا نيب «هك) هيّشلا ب ٌبْرَق رمألا ٌكلالمو اهبف ةطيرشلاو . ةرابعلا

 .وه :-5 525 ل

 امس :[ ب مه

 35 نم ةطقام ل

 . رمأللا 0 ا

 .(38 : هناويد) سيقلا ورما (67)

 .( بتر : ناسللا) ابثم : ايار (68)

235 



 . ىّتَش ارارم ليق دق ام ىلع بسلا وأ ةبسنلا نقحتو ء هل راعتسملاو

 يف َُسب الو : ركام ايف دجو ال ىتح ىنعملاب . ظفللا 000 جازتماو

 ىلإ ةراعتسالا بيكرت لُح ول هنإ ىتح هجوب رخآلا نع ُضارعإ امهدحأ
 : (69) هلوق يف  الثم ليقف هيبشتلا بكرت

 دروب «7خفغبسُص هد ُةَلاَلُغ
 لاحم فكم غشا نونو

 ىنعملاب ظفللا 6 جرتمال نون ُهغَدَص نأكو 3 ةلاَلُع هدَخ نأكو

 نيب ةلمجلابو : هل راعسلاو هنم راعتسملا نيب ةّلضوْلاَو ُةَبشلاو ةبسنلا ٍتققحتو

 اهيكرت كفو اهماظن َلُخ اهمو . احيحص ىنعملا ناكو ٠ هيف لّيغاو ليغ
 صم الو هيلإ َتَقَلُم ال ًالذر ًادودرم كلذ ناك ٠ هبا (659) ققحتت 2

 :(70) هلوق دربتسا ؟ذهلو

 (تيبلا) ..لَلِع ىلع يثري ال ٍكِنْمُحا طارق

 : (71) هلوق ناكو
 دك هل تباش دقلف ْبِثَي الإ

 5 5 59 .٠ 22 هرمنا
 الصن ةولس هتبضخ اذإ ابيش

 528 لئلا

 2 ل

 ار هل

4 

 . 6380 : هتاوبد ) رتمملا نبا (69)
 يفو . كانه ما ريغ تيبلاو ( 375 : ةقرو عبارلا مسقلا/ةريخدلا طخم ) يودهملا ءالطلا نبا دمحم وبأ (0)

 نباب فورعملا يبسيقلا دمحم نب كللملا دبع نسحلا ربأ ثدحلا مامإلا هنأ ( 355/1 : سراهفلا سرهف)

 . هتافو خيراتل ديدحم نود ءالطلا

 . بهذ © باطخلا لصنو (2 1/1 : هلاويد ) يهنملا (71)
 دلجلا نم عوردلا : بليلاو . سأرلا يف رعشلا قارتفا عضوم : قرفملاو ( 219/1 : هناويد ) يبنحلا (72)
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 00-5 اهَقِرُْفَم ريطلا بولق يف ةّرَسم

 مبلْلاو ضيبلا بولق يف َةَرْلَحو

 الو ةبسي ريغ ىلع ًابولق ضيبلاو بليلاو بيطللو . ًاييش دبكلل لعجف
 ار (23 ب) (69)73اهّرمَكسُم « هليذرت ىلع ًاعَّمْجُم : (39 أ) ةهئبش
 رك ا ا ًامحوتسمو
 لاق ام اذهلو « ةيراقملا 'فارطأ نم يفرَطو : ةبسانملا هوجو نم هجو
 : (74) هلوق يف بحاصلا

 (تيبلا) ابَّضلا ىلع َنيِنبلا اَوْلَح ُتقُذ دقو

 : مامت يلأ لوق نم 01 ََْجَعَتن 620( انلز ) امو

 .(75) (تيبلا) ..مالملا ءام ينقنت ال

 لعِجُي نأ يغبنب يب ام 40*27 كلذلف . (76) نينبلا ةاّولحم انيلع فخ دقف

 عون ىلإ ايبا عون كفو اهبيكرت ليلحَت اهرمأ كالمب ٌليفكلا اهيف نوناقلا

 . امرتسم 0 28 ذيل

 .رابخأ 0 22 لل

 .(يبنحلا ءىواسم نع فشكلا ةلابر) نع حيحصتلاو .ب و أ نم ةطقاس ل 0'
 اجعل :آ د ا مظل»

 , كلذف د كش ديل

 .(هرم : ناللا) افساف :اهرمتسم (73)

 : تيلا رجعو (178/3 : هناويد) يبنحلا (74)
 لهج نع تق ام تلق يشق انف 00202020200

  نينبلا ابص لاح يف يأ :ابضلا للعو .ةواللا : ءاولحلاو
 : تيبلا ةمكو ( 22/1 : هناوبد) مامن وبأ (75)

 يلاكب هام تبيذمتسا دق بص قناتك ييكف ا

 . مطخف) ةياورب ( 178/1 : ةميتبلا )و 2235 : ةنايالا ) يبنلا هىواسم نع فشكلا ةلاسر ) رظنا (76)
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 2 ةيَواَج ةراعتسالاف ىنعلا "0 حصو نوفل ماقتسا اههف : هيبشتلا فكرت

 جرخ ٠ مظنلا دّسفو ْحِصَي ملو ىنعملا مقتسي مل اهمو ٠ يغالبلا نوناقلا ىلع
 ”علوأو فغش نم: دادع يي ناكو . لكلا حبقو فسعتلا داسف ىلإ ملكتملا
 حبيحصت نود ينابلا حيقنتل فضيل كن يف هاركالا ىلع هرعش .لمحب

 : هلوق نم دربأ ىرت ال كلذلف : يناعملا

 رظان ةَجْهُم عمدلا فيسبب كتفاف
 (0هَماَنَص داهسلا رحب يف تام دق

 حاج اًمُهَل ضيخاو لجو رع هلوق ة .ةعبدبلا ةراعتسالا روص نف

 م « اًهُقِداَرَس مهب ٌطاَخأ و : ىلاعت هلوقو . ٠ 077١ مح ١ نم للا
 - (79) (00) ( عشلا يف) هلوق 009! اهنمو

 يلع 5 0 لوقأ

 : (80) هلوقو

 اهَبارَغ ْقذَأ  هّللاب ٌرهد اب

 ل اا ا
 . حص 53 6١

 ب

- 

 / لا - انيفيإبإ

2 

3-3 

 . اهمانم افا
 .ةلمو ني
 لبا نم ةطقاس 0 460

 .لامأ :أ ذب

 24 1 ءارسالا (77)
 , 29 : فهيكلا (78)

 .(651/2 : دنزرلا طقس ) يرعملا (79)

 ليللا رعاشلا هش دقو .هثير بهذ يذلا :ريطلا نم زركلاو (423/1 : دنزلا طقم ) يرعملا (80)

 . يزايلاب حبصلاو . بارغلا
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 ارو لال اورج ةقفيل

 : (82) هلوقو

 دودّملا ناصغأ قوف  دوهلا نامرو ال

 00 0 دودخ نم (هد) دروو 3 ادصأل ديقانسهعو

 : هلوقو

 اتمءالت فيك رحبلا تنأو اج
 (83)راَرِح يهو كيلع عولضلا عطق

 يتلقمب لح فيك كفيط جارسو
 ندعو م اصا ح ٠ و

 راردم اتاصرع يف ممدلاو

 : (84) هلوقو

 ِهباعو هاقبلا ءابع نم تقفشأ
 5 1 ل ا* لل

 ِهباصو نامزلا يرا نم تلِلَمَو

 : (85) هلوقو

 لأ ءأ ل طم»

 ذرو غادمالا هايل للذن

 .(39/) : هلاريد) ينادمحلا سارف ربأ (8])
 . عمدصلا نم ديقانعو : ةياورب (173 : هئاويد ) زنعملا نبا (82)

 .(ررحح : ناللا ) ةرارحلا نم :رارح (83)

 .رملا : باصلاو . لمعلا : يرألاو (715/2 :دنزلا طقم ) يرعملا (84)
 ,ديدح دسا : ةباورب (174 : هناويد ) رتعملا نبا (85)
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 ٍدوُسِبلا ولالطأ تي ديدح رحب  ممءاج
 ِدوُنَج ديا اهقوف ٍلويخ ٌنابْفِع هيف

 ٍةَنِسَأ 0*9 قول ٍراَوُلا نيب ىّرس
 ٍرْضُخ هتايارل قاروأو :وادح

 يار 00 اهنطِع هيلإ تّرهف
 رْضْنلا قّرَؤلا يف َّنّضُعلا (56) هيلع 6

 : (87) هلوقو

 ٍراَرَمِب ىّوُنلا ىلع لايخلا ّمّمس

 اهن نيبج نع حمي ليللاو
 مذ١ا

 : (88) هلوقو

 اهِئاَمْلَظ يف محن ال ٍةَراَقَمو
 ٌراَوَد ا كلف الو ء يِرْلَب

 ابناكف اس رشا
 مام

 بمهل امك

 : (89) هلوقو

 الللي
 . قروزل :!

 0 هل ياللا اسال

 .ناويدلا نم حيحصتلاو .ابيلع :باو أ ب

 .(26 : هلاويد ) ةجافخ نبا (86)

 ل حص حبصلاو ؛ ةياورب ( 33 : هتاويد ) ةيجافحنت نبا (87)

 . مزرملا هل لاقي رين بكوك : ىرعشلاو (85 ': هناوبد ) ةجافخ نبا (88)

 . ةفوكلاو ةرصبلا : نيقارعلاو . لحرلا : رركلاو (1514/4 : دنرلا طقم ) يرعملا (89)
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4 

 مو

 و0

6 

 مودل

290) 

2.9) 

92 

(93) 

 ا اهروك قرح تناب دع ل
 عّمل نكقاّرِهلاب قوُرُب لوي

 هلابرس ىَدَّلا مضت دق ٌّلِبللاو

 ٍراَدِص قرف ّلطلا ممد َلّهناف

 1 : (91) هلوقو

 ىّرُسلا يف َكَظَح :لاق ٍكّح َنأكو
 يقاتل || ةجو (89( علا 880 ىدْئأب 0 , مطلاف

 هب تسيل ةماغ ٍلْبَذ ٌرَّجَمو
 600( رابنألا ِْطاَمَم باّبَحلا ّيشو

 : (93) هلوقو

 ةعيطق َنوُرُح ردك مل ّيلايل
 ٍرلاَصو لوهس ف الإ 0 ٍشْمَن مو

 اميرو 31

 .(فكب اهلعل) ةرابع ثبتك شماملابو .بيطشت ةمالع اهقوفو .هجوب :ب
 . سشيملا :أ ب

 .اب نم طقاس نيتفوقعملا نيب اه ل

 ردع تب
 ل1

 . ةأرملا هلت صاخ بوث :رادضلاو (33 : هلاويد) ةجاطخ نبا
 ,(1131/3 : دنزلا طقس ) يرعملا

 .(34 : هلاويد ) ةجافخ نبا

 . ةبسلا نودي ( 25/1 ٠ ةمتيلا ) رظنأ
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 : (94) هوقو

 انب ٍدِبرَط نم نصغلا ُفْطِع هاو
 برْغَملا لالطلا رغث نع ٌرَمفاو

 : (95) هلوقو

 حابصلا هوضلو اب انش

 ع ىلع

 : (96) هلوقو
8 200 00 0 
 . رعملا دفع رص دقو

1 

 : (97) هلوقو
 00 .٠

 0 باحس انرث
 رواهع

 دوعر

 : (98) هوقو
 - هو

 اير اي كتوفج يضع
 اير اي ٌكءايح يتفاو

 مَع اي كيفي 'َيفراو (41 )١

 ءارع :ابادا ا“

 /(290 : هئاريد) ةجافع نبا (94)
 : ةياورب (158 : هلاويد ) قشمفلا ءاوأرلا (95)
 ,(1328 : هناويد ) ةجاضع نبا (96)

 ل هاربا ني هللا دبع (97)
 :ةميتيلا ) ينادمفا نامزلا عيدب 208

2042 

 : ةميتبلا ) يشافرلا دمحم اربأ

 : سقيقتتلا دهامء) و (84

 31 ملا كرا ب رجفلا ٍريَْع

 علت لك
 تح يد

5209 

 توج هرمم
 رِطَمَتسسَت  ليخلا ل

 مَن

 ل 7 هه ليج © دي
 اًرمَغ روحلا تنقق دقمف ض

 ُُ 0 نفع ا
 اره نصعلا تددك دقف 2
 مدلادعو درولا دع د م - همر" مل ا

 اف القو

2١4 

,) 



 : 99) هلوقو

 ٌُلْجّلا ْقَدَحلا هذه اه ىجدلا (”*) ءام

 طع ىحضلا يجو لاح ىجدلا ”دصأ

 : هلوقو

 ابهتلاف جاه يبلق قرابو اَمأ

 ابكسناف  ضاف عمد بيباش ىدم

 : (100) 5 هلق

 ةلبل اهليذ ُتصّلق آلآ
 اًبديه اب بابرلا رجب

 ىبرلا ةجو جلثلا "*! مقرب ؟*”'دقو
 ىتجاف اقنلا ٌنصغ ّْفَحلاو

 ىجدلا عانق ءارو 199تباشف

 ىبرسلا ماهو عورفلا يصاون

 . مقر هأ ب اس

 سل

 .(111/3 : ضصيصتلا دهامم) و (300/4 : ةمبتيلا) يئادممحلا نامزلا ءيدب (9©9)
 7 0 ا

 . مك : فحلا . يقيألا باحلا : بابرلاو . طيسب فالتخا عم ( 262 : هناويد ) ةجافخن نبا (1000))

 . لمرلا نابتك نم :٠ اقنلا . عورفلا : يصاونلا هب افتلا : ابوثلاب ىبتجا
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 يهو (٠00/6 ةلثإملا) : !٠0" ( ىلوألا) ةمسقلا نم ثلاثلا عونلا
 منج نم ثلاثلا عونلا يه ةلئاملاو : (101) ليثملا اضيأ 21020 ةوعدملا
 هيفو ةبسن هيلإ هل ءيشب ءيشلل م1037 زيقلاو و ليبختلا اهُتقيقحو : لييختلا

 ىنعم ىلع ةلالدلا دصقي نا كلذو : هب هنع ةرايعلاو : ةهبشو ةراخإ هنم

 يذلا ىعملل' الاثم هظافلأب ىنعملا كلذ ؛ رخآ ىنعم ىلع لدت ًاظافلأ عضيف

 ذاذلا ديزمو ةوالح سفنلا يف هل ناك كلذ لبق نِمف . هيلع ةلالدلا دصق

 ادبأ ”ةبانكلاو . ةراشالا سنج نم ةيانكلا عون يف ام هجوب لخاد هنأل

 نأ وه كلذ يف بسلا نوكي نأ هُو . حيرصتلا نم اعقوم ىلحأ
 دق ايك ءىطاوتلاب هل عوضوملا همساب ءيشلا ىلع ةلالدلا وه امنإ عيرصلا
 وه امنإ لكملا قيرطو ةيانكلاب ءيشلا ىلع ةلالدلاو : ظفللا ةلالد يف ررقت
 ةبسز ءيشلا يف نوكي نأ وه  ًارارم ليق دق اك ُهبشلاو ؛ هيلا قيرطب

 ةيباشملاب  دحاولا يف نائيشلا نوكي نأ وه ةلمجلابو : بسن وأ ءيش نم
 َلَدُيو رخآلا ناكم امهدحأ عضويف ةيرعشلا ةعانصلل عوضوملا  ةبسانملا وأ

  ةيسانملاب وأ ةيباشملاب دحاولا يف ينعأ  هيفو « هنع هب ىّنكْيو « هيلع
 فطلتلا نسحو كارتشالاو ةبسنلا ةبارغ نم هيف ام . هب ىّنكملا (42 أ)
 550( كلذب ) ليبخنلا يفو . هيبشتلا ةهج ريغ ىلع هيبشتلا 219*) ةقايسل
 يف يذلا زازفتسالاو ذاذلإلل اهبارطإو سفنلا طْسب نم هيف ام كلذك
 ىلع هتقايس يف فطلتو - . لكملا قيرطب دا 7 لييختلا

 هجو

 .بب نم ةطقاس ل 09
 0 نم ةطقام نا

 .وعدملا يهو : بباب ا02)
 . لييختلاو ليلا د ب دل

 فاشل 5و ب قا

 أ نم ةطقام ل
 ناي نا :أ لإ مه

 (|)9 : نآرقلا زاجعإ) و (18]  رعشلا دقت) (10/)

214 



 يعمصألا .(102) هٌرَهَطَف َكِباَيَو ١ : لجو زع هّلوق اهروص نمو
 هيلعو :« يسفن يأ يابوث كل ىدق : مهوقل كيفن دارأو : (103)

 : ةرتنع

 (104) مرحمب انقلا ىلع ميركلا سيل

 : هيلع ىعمصألا دشنأو

 .(105) (تيبلا) يرازإ َمَمث يخأ نم كل ىدِف
 وبأ يضاقلا لاق (106) ه ٍراَلا ىَلَع مُهَرَبْطَأ اَمَق» : لجو زع هلوقو تل مم درو +

 .(108) « ةلثالا روص نم وهو : 2970( هللا همحر) (107) ركب

 هب يفق (109) ثلاثلا سنجلا نم لوألا عونلا نم لوألا ٌعونلاو
 نع اكدت دمحم نب ناورم نأ ِهَمََب ديلولا نب ديزي نأ (25 ب ) ريخلا يفو

 دمتعاف ىرخأ رخؤتو الجر مدقت كارأ ينإف : دعب امأ ١ : هيلإ بتكف هتعيب

2 

0102 

2103( 

2104) 

2105( 

2106) 

21207 

)2108( 

24109( 

 هينا نع ةطقاس

 .4 : رثدملا

 : نيفلؤلا مجعم) ه 216 ةلس يفوت . ةيبرعلا ةمتأ نم . بيرق نب كلملا دبع : يعمصألا
6), 

 .(150 : هلاويد) هتقلمم نم
 : تيبلا ةمتتو (43 : ةقرو : حاضيالا) و (122 : نآرقلا زاجعإ) ربكألا ةليقب لابملا وبأ
 6-2050 كل ىديل الومر ضصقح ابا غلبأ الأ

 .ةأرلا : رازالاو
 .175 : ةرقللا

 اه 403 ةنس يفوت :ريبك يغالبو . ملكتم . ملاع . ينالقابلا بيطلا نب دمحم :وه ركب وبأ يضاقلا
 .(109/10 : نيفلؤملا مجعم)
 .(119 : نارقلا زاجعا)

 . ةراشإلا سنج نم باضتقالا عون نم عيبتتلا عون يأ
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 تنأ نإف» : بلهملا ىلإ جاجحلا بتكو .(110) « تنش اههتبأ ىلع
 عرشأ نإف 0 : بلهملا هباجأف 6 حمرلا كيلا تعرشأ الإ كلذ تلعف

 وما هركتبا نم ٌلوأو اولاق ٠ )111( ٠ ّنَجِملا رْهَظ هل تبلق حمرلا ٌريمألا

 : لاق سيقلا

 يحدقتل الا كانيع تفرذ امو

 112(2) لثقم بق راشعأ يف كيمهسب

 ل ىلا ينعي رسبلا يمهسب اهنبع لئمت
 اب لك نيذلل | نيمهسلل هبلق راشعأ عيمج راصف ءابصنأ ل ةثالث هلو
 اهنمو ٠ ةلثاملا تاهج هل تم روُرَجلا راشعأب 20 هلق لّكمو . اهّينيع

 :(113) هلوق

 م

 ا كاملا . 0 3
 هنإف  جاَجَرلا فارطا نصعبا نمو

 مَدْهَل لك انَبْكَر يلاوعلا عيطُي

 مهحامر ينئقطنأ 3 نأ ولف
 (43 1 ٍترَجَأ حامرلا ّنكلو

 : (115) هلوق ('"*! ةحيلملا ةعيدبلا اهروص نمو

 ايليا نر ل "ا

 . ةعيدبلا ةحيلملا أ 22 ل

 )١10( نآرقلا زاجعا) : 119(.
 . لئاقم هيقف .ةرفص يلأ نب دمحأ ني بلهملا :وه بلهملاو .(119 :نآرقلا زاجعا) (!!1)
 . يرضتلا الا : ةياورب (13 : هناويد ) هتقلعم م 212

 . نانسلا : مذهللاو . حمرلا ل ائسأ يف ةديلح : جر عمج جاجرلاو (88 : هلاريد) ريهز (113)

 دعب هتمص ىلإ ةراثا . 0 : ينال ترجأو ( 45 : هناويد ) برك يدعم نب ورمع ([14)
 . هموق هلذخ نأ

 .ناسحلا عباصأ هب هيثت رمحأ تبن وذ رجش : منعلاو (154/4 : هناويد) يبنخلا (![5)
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 - اي / 20 5 وم -

 البقلا رمثا ىتح عمدلا 100 هييعَس

 يدضع يف تاب مماَمَث ردبلايو
 033 #8 ل

 الفا ىحضلا م تعلط اذإ يح

 وا

 : (116) هلوقو

 01117 تقسو ٍسجرن نم اولْؤل ترطماف
 ٍدّريلاب باّنعلا ىلع اتضعو .ادرو

 : (118) هلوقو

 مهم ٌردبلا ّماَّمَّتلا ذخأ دقو
 ناكنخلا+ ككل حب : .قاطنعاو

 2 . تيفس كم 0

 لل 1

 يروصلا نحفلا دبعل (75 :رعشلا دقن يف عيدلا) يف بسيو (84 :٠ هتاويد ) يشمدلا ءاوأولا (116)

 .(326/] :ةدمعلا) يمورلا نبا )١17(

 هلا دض رهشلا رخآآ رمفلا ناصقن : ىاحملو .ميف ردبلا ! ةياورب (40/3 ؛ هناويد ل يبنملا (18!1)
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 : (119) هلوقو

 قراط 127 فض - .تبطلاو كاد 5

. 3 6 7 0 2 

 امر ابيضق هب ركومشلا يولت

 اَراَرَغ كانه ناسوُسب ىطاع

 . هفالّس سأك ٍةرفص ىلإ راَرَعلابو : هفارطأ ضايب ىلإ ناسوسلاب ريشُي

 : هلوقو

 اًنتيبو: نانقعلا سك هئيطاع

 اراقع راقُعلا عم ٌرودت لبق
 هلظ ْبْعالو ابرط ىوتلا ىّبح

 ذاق ؟تونفلا لع“ عل وك
 اهدنع ةءاَّضَولا ّلّمَح هل ًابجع

 اراذِع راذعلا لمح امو . 2120الج

 يناث يف رئاسلا لثملا ينعأ ةيلتَملا ليواقألا لخدت عونلا اذه يفو
 عمتي : مهوقك هب الكمتم هلصأ نع َلِقن ذإ يفعأ ٠ ا 14 5 /

 يقف لاخلا كلت يف ل ثا دح ةقباطل (44 أ ) هارت أ ل والا
 هيلع ًالوقَم سيل ةلئاملا رح لوق نأل ٠ هيلاح وأو هلصأ رابتعا نود

 يف هيلع لوقم وه امنإ لكملا ( مساو « هيلع ًالوُقَم لكملا مسا نكي مل امهم

 ا 21ج م نال

 الملا امفنعع ببن د (حيدل

 الم :باب منهل

 .دعبلا : طحشلاو (113 : هناويد) ةجافخ نيا (119)
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 كلت يف اهرهوج ٌلوق هيلع قبطنب امنإ ةلئاملاف ٠ "96 طقف ) هيلاح يناث
 : (120) هلوق نكي مل هيلع اهرهوج لوق قابطنالو طقف لاحلا

 ىلإ ةراشإلا دصق نم ةلثاملا رهوج لوق يف ررقن ام لبق نم لثملا نم
 دوصقملا لوألا ىنعملل الاثم هظافلأب رخآ ىنعم (26 ب ) عضويف ىنعم
 . لثملا نم سيلف تيبلا اذه يف ًادوجوم سيل اذهو « هيلإ ةراشإلاب

 اويهذ مهن 1 ل نم برعلا وبدأتم اهددعي يللا ليواقألا نم ريثك كلذكو

 نأ الإ : و يرمعل وهو : لثملا نم اهودعف َةَّيمكِح ليواقأو ءايشأ ىلإ
 ٍكَّكشملا ريغ ضخملا مسالا كلارتشاب كلذ لك ىل ع الوقم لثملا مسا نوكي
 ةيلكلا ةمدقملا هذه ثيح .نم كيكشتب هيلع الوقم نوكي وأ ل

 + طاّنملا قيقحت رابتعاب ذئنيح , يلكلا» لاقيف ًادعاصف نايئزج اهم لئاوي

 اهروصتو سفنلا يف اهسايقو يفاعملا ققحت دعب ةرابعلا يف (100 ةحاشم الف
 ريذحتلاو رظانلل ةيصولاب ةيرظنلا ةعانصلا يف ةداعلا ترج ًامدقف نمهذلا 5

 ررقيف الوأ مدقتي نأبو « اهيلع هروصت فقيو ظافلألاب "177 حملي نأ هل
 0 قبطي مث :٠ هلكمي روصت متَأ اهروصتيو هسفن يف يفاعملا

 رظنلا قرط : فيرعت عمزأ دق 2١97 نم ةيصول اهنإ يرمعلو . ظافلألا
 . لاككلا ىلإ ديلاب ذخأو : 2200 قداصلا

 .أ نم ةطقام ل 509

 . ةيباشم الق : با 610
 0 كل

 . هيلع : سا دل 401

0 
 ا م(

 .(7/2 : لماكلا) و (25 : ةقرو :ةرضاحملا ةلح) سودقلا دبع نب حلاص (120)



 :(121) هلوق ةعيدبلا اهروص نف
 هنهذ (21)ةدحو هئفاطَل تدر

 45 1) هباطخب اسناوأ ِتاَمَّللا ّضشْحو
١ 

 ىبرلا رونا نم رملا يبجي لحنلاو 3 2 هع هك

 رص

 ِهباضر قيرط يف ادهش ٌُدوعيف

 : (122) هلوقو

 هب تحمس ًائيش حدو هارت اما ذخ
 0 .٠

 لّحز نع كينغُي ام سمشلا ةعلط يف 1

 : (123) هلوقو

 اجل

2022 

122 

20023) 

21224 

2225) 

2230 

 . (تيبلا ) سّرفلا ٌرْفاح ىدقُي ريع ةيجن

 : (124) هلوقو

 ,(تيبلا) ٍللبلا نم ينوخ اف قيرغلا انأ

 : (125) هلوقو

 اي لبسو .: تم سل

 ,(720/2 : دنإلا طقس ) يئرعملا
 هدهكأ ام امأو ( 142 : هئاريد ) ةجافخ نبال ةديصق نمض تيبلا دروو ( 205/1 : هناويد ) يبنخلا
 نامضتو أطخ وهف ( 119 : ةجافخ نبا ناويد ) ل هقيقمت يل يلارغطلل تيبلا ةيسن نم يناتسللا مركأ

 .( 442/2 : بدألا رهاوج ) يف يئارفطلا رظناو . ىنعملا يف اذه نع يئارفطلا تبب فالتخال طقف
 : تيبلا .ةمئتو ( 298/2: هناويد ) يبننملا
 ةريمتملل ةييع مهدساح هللا ديع كنب يدقي

 : تيلا ردصو ( 200/3 : هناويد ) ىبننملا
 23 لكيريسفلل ١ 1 هدباكأ امن يل لبفأ ىلا

 (552/2 : دنرلا طقس ) ينرعلا



 لماوعلا نيعرادلا ف ا دقو

 ادد هه يو َصقنلا ٌرودبلا 010

 لماوك يهو ناصقنلا ينكردتو

 ةميلس حامرلا باقعأ مجرتو

 : (126) هلوقو

 ىّلْعلا نم لاني ال اه ْلَنُأ ينيرذ
 لهسلا يف ٌلهسلاو بعصلا يف ىلعلا بعصف

 ةصيخر يلاعملا ةلاردإ نيديرت
 لحنا رس نم دهشلا نود دب الو

 : (127) هلوقو

 اًنَحلا يف رانلاك مايألا ىلع ظْبَغو
 ديل لع نسألا» ':ظيغ -ةنكلو

 : هلوقو

 اهرونو ءامسلا ديك ف ًسمشلاو

 (124) ايم بونجلا فانكأ نيب ام:

 : (128) هوقو

 . هلوقو :!
 , ةلعا :1 0

 ران 3 ينا تح لل

 44/4: هتاريد) يبشملا (126)
 .ريسألا هبا دشي ريس : دقلاو (162/2 : هلاوبد) يبنحلا (137)
 . ةنسألا :٠ ناصرخلا .لزنأ : لسأو (1073/3 : دنإلا طقس) يتزعملا (128)
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 نقلا ٍبِقَع يف حرا َّلِحأ ٍرمأل
 لماوعلا قوف ناصرخلا تعفرو

 امنا : لييختلا وهو يلاعلا سنجل. ىلوألا ةمسقلا نم عبارلا عونلا
 هيفف : صوصخم نايبلا ملع نم مضوملا اذه 21250 يف ذوخام زاحملا مساو

 سفنلل ٌرفتسملا لوقلا وه هرهوج لوقو : ةعانصلا بسحب يفر لاوعتسا
 يكاحتو ١ رومأ ليخُت ةبذاك ٍةَعَرتمم تامدقم نم بكمل... هلذك “ نبت
 ثيح نم 2270 اهذحأن اعإ ةيرعشلا ةمدقملا تناك اًملو . 4*2 ًالاوقأ

 يملا 0 لوقلا ناكو « . لبق نم انل مدقت اك طقف زازفتسالاو ليبختلا

 الك هنأ لبق نم سفنلل ًاذاذلاو ) ًازازفتسا ٌرثكأو اليخت مظعأ هُبذك
 الييمت مظعأ تناك ء بذكأ يرعشلا لوقلا ةمدقم تناك (46أ)

 عونلا اذه يف ةصاخو سنجلا ردص يف روكذملا ببسلل 80*12 ( ازازفتساو
 هانعم يف بهذأ ناك : كلذب سفنلا 2'** عولولو : هتءاَرطل ةبارغلا ديزمل
 هروص نمو . زازفتسالاو ليبختلا لعفب سنجلا عاونأ (27 ب ) دعقأو
 :(129) هلوق

 1 را ا ل ّمَهَوَت

 : (130) هوقو

 نم ا
 . الاوحأ اك لل

 . اهذخأت ةاسادل 1

 اب نم طقاس نيتفوقعملا نيب اما (اد*'

 .عولوو :بباذل 99

 ةلخادتملا : لاخدلا .ماح : قئر .عردلا : ةفبالاو (107/1 : دئزلا طقم) يرعملا (129)

 . نامنلا قئاقش : قيفشلا .لبحلا ىلعأ : ىبلاو (355 : هناويد ) ةجافخ نبا (130)
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. 

 ةركب فَحري ُدربلاو ءاَذَبَح اي
ّ : 2 

 قيرخحو هنود :قيحر اننيج
 ءهمدوا م7 0 ب 5
 ةهولع ملساو ىلو اذإ ىح

 قي ةوردو نم تنئش ام

 دك لك هيلع عيبرلا 0دد) نأ

 : (131) هلوقو
 7 - دي

 تجعزا لئاوخلا جيغ فهفهمو
 اجاعزإ ههجو نساحم 1

 هرعش مجاف' نأ ةعيبطلا سرد
 اجاريس هيتنجو تكذأف . ليل

 :(132) هلوقو

 ًادبأ اهّيط ىسنأ تسل ًةليل اي
 اهف ٌرضاح رورس لك نأك

 اًنقلاث َقّرلا تابو ةتبو تناب
 اهيِقْساَو ينبت معلا ىقح 0 0 ملا 5 2

 اهيف لإ ني اهتفالم تدهأ

 .(308/4 : ةمبتيلا ) بتاكلا دمحم نب يلع يتلا حتفلا ربأ (131)
 .(428/2 : هناويد) يقادمحلا سارف ربأ (132)
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)033 

1340 

)35 

 : هلوقو

 ةفلاس ُناسوسلا ملتأ دقو او
 فيرس, ماكللا متطور بيب

 اتِفتلم لولطملا يجرنلا َقّدحو
 (133) ابصتنم نايرلا ّنصُقلا فّرشتساو

 : (134) هلوقو

 1 ءام َنيِعَم 03 بمصلا تلَُيَخَت

 اياطّملا هبَرشش رجفلا داكف
7 0 4 7 

 نات ةنشس : اسما هلي المقو

 : (135) هلوقو

 ةضيرم بورغلل 1*2 حنجت نسمشلاو
 تفْشَت ةماغلاو يِقْرَي دعرلاو م ©

 : (136) هلوقو

 ىجدلا يف ًطِلخَي حبصلا لوسر نك

0 - 
 و

 :(137) هلوقو

 0 حتحم | ثلا
1 2 
 ,ابوه !أ١

 . يئاولا : ماعلا . تال : نامولا ىلا عفترا : علا

 . للا مدألا : نش عمج :ناشو (1818/1] :دنرلا طقم) يرعملا

 .رحسلا ! يلرلا نم : يلريو ( 285 : هناويد ) ةحافخ نبا
 .(30/1 :دنإلا طقس)او (801/3 : بادألا رهر) ينولعلا يتوكلا دمحع نب يلع (136)

0037 

2134 

 .(142 : هلاويد ) ةجافخ نبا



 2( 1 هلو نب ىفاو 2 3 نا 9 8

 (47 أ) ادادم ليسي اهب راذعلا َلَعِج م
 د50 أك تانشلا مكث (ددلا .

 اذادج بابشلا ىلع ٌراذعلا سبل
 ب دل

 : (138) هلوقو
 ماض ص

 اَمَلَّطَق ترسأ نإ رِئاَشَعلا اَبأأ
 الاجر فاَقحلا فيبلا كل ترس

 مهسوؤر قرف ريل تأ هال
 الاقع  روعشلا (ددلا هل ع

 : (139) هلوقو

 هب متاوحلا َراَم دقو .يبيرضلل ام
 رعست 2 سأكلا ٌرانو ر.ااشارف يوي كامي 0 : ٠ ءاو 5

 ةَروم اراجشا وجلا يف ناك

 رثتت يّهف اهلع ميسلا هبه

 : (140) هلوقو

 لقف ؟ًامد تيكب :اولاق
 اقولخ يدخن نم تحسم 7 ا

 0 ) 2 8 لل
 ن1 تحتم لل

 0 وميخ خان دل

 .ينادمحلا يلع نب نيحلا :ره رئاثعلا وبأو (303/] : هلاويد) ينادمحلا سارف وبأ (138)
 رظناو ( 372 :٠ هناويد ) لوألا تيبلا اني سبل تابأ ةممخ نمضا ةجافخ نبال يناثلا ثيبلا درو (139)

 .(155/2 : ةديرحلا) اضيأ

 .ةمجرت عم (247/1 : صيصتتللا دهاعم) و (120/1 : ةمينبلا ) يرمتكللا حتفلا ربأ (140)
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 م 1 , 0 2: . ى نم تركن

 : (141) هلوقو

 هئرمغ مازولا ُدرت لبو
 اًضَريْغا مبرغملا ٌرْطَش ناكامّسلا اذإ ا 2 .نيص م 53

2 2 

 ةييِناو قفألا موحجنو هئدرو
 اًضُمُعلا ممطت مل نأ حبصلا ىلإ وكشت

 : (142) هلوقو

 ٍدوعلاو يانلا قفخ نيب ينمَس مق
 درع .ةرتيوفد وكلا تا يور لا

 دورطم ريغ مق :هل ٌرورسلا لاق

 انبطاخ ووعلا قمَحو ٌدوهشلا نحن
 0 5 و وم

 (28 ب) دوفنع تنب باحس نبا جور

 : (143) هلوقو

 ناسا فطعنا ام ٌلثم لاله

 , 0 ني بلع نمسف ما نم
 ناعطلا (3090اهقزعي نا رِؤاَحُي

 . هقزمب تا 2 لل

 . مرتلا : ىضمغلاو . لزعألاو حيمارلا : ناكايسلاو (661 660/2 : دنزلا طقس ) يرعملا (141)
 .(117/1 : ةمنيلا) يف هتمجرتو ( 118/1 : ةمييلا ١ صايقلا ورمع نب هللا دبع دمحم وبأ (142)
 .( 212/1 : دنزلا طقم ) يرعملا (143)
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 هءاجه ًاموي ٌرعشلا ىطاعت 2139! ُمالُغ
 (48 أ) دوج كاجهلا ام يردي ناك امو

 هّمْعَز تبذكأو ةاوعد تركنأف

 ةدوسم هيَضِراع نم ينأرقأف

 ةكيرت حاسبصلا اميكسفَو

 هحاتج انين مو

 : ةرونم ةرجش يف (144) 0140 هلق

 ' اعاكف اهّراون ؛*) ىدنلا 01410 ضن

 حامس نيمي اهفطاعم تحسم

 ل ضر لم+ الاه يللا فور
 ساقا ٌروغت اهفلاوس تينكتل

 : (145) هلوقو
 ىوّنلا شهد نم دقعلا ناكم مل م

 م ىلع نا 2 ل

 :ةرمقمو 1 يات 07

 .حصت خبال 8 ه0

 ىونلا هلآ ىلا مع

 لل

 . هفافض : جيلا فلاوسو ( 282 : هناويد ١) ةجافش نبا (144)
 , ليسمع : ةباورب (1042/3 : دنرلا طقم ) يرعملا (145)
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 انا ةقيفش اها ناك
 اليحت ًاضَيِبيُم ضاق هيلع

 ًالفُسو ًاولع هام دّدّرَن
55065 7 5 3 0 

 . (147) هلوقو
 - ا - 6 32 ٠

 نمو دعب ةرمعملا قرب ىرس
 يل 2 5000 525 5
 (ددل الدلكلا فصب ةمارب تابيف

 : هلوقو

 ع 20 م ل
 5 ارحس ىبرلا رضخ اه ترطظن

 ابضغ تدقوأ دق نيعأ ع

 : (148) هلوقو .قيقشلا ةفص يف وه
 قر طخ 0: كتدطلا يأ قربلا َّسَعاَنَت

6 > 2 2 
 اديبلا عطقي ل ييحص مد 7 ١

 هّبِحاصن نأ انِم َراَغ هنأك
 هيكل 2.

 اًديعاوملا كاضقَتن نا (46) فاحو

 . ةءالكلا : ب ان

 . ميظت الول 00 0

 . ناويدلا نم حيحصتلاو . فاح وأ : لأ ل

 .(1390--1388/3 : دنزإلا طقس ) يرعملا (146)
 .ناكم : ةءارو . للا نم مق : نهوو (78/) : دنزلا طقم) يرعملا (!47)
 .(1098/3 : دنزلا طقم ) يرعملل (148)



 اًداَمّرلا ال ل ةرمج سيلا

 : (151) هلوقو
 ريك هيف 5*”ناطُقلا تبثي ملو م : 0 5

 : (152) هوقو

 1 ٍِ امننيب عاملا 2 انتأر و
 اهنويع راذح نم تراغ هام الو

 اهئيع دمت اندرو تفوت اناك

 (49 أ) اهنيبج اهّيرظان اهيلإ ٌمضف 2

 . هلوقو ا نسما

 . سمشلا ةرمح سيلأو :أ ل 40
 . ناويدلا نم ما . نابفقلا : ب .أ ل 00

 .(776/2 : ديرلا طقس) يرعملا (149)
 .(793--792/2 : دنرلا طقس ) يرعملل (150)
 .بونحلاو لامثلا ابطق : ناطقلاو ( 378/] : دنزلا طقم) يرعملا (151)

 0 ءاملا : دقلاو (896/2 : دنزلا طقس) يرعملا (152)
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 : (153) هلوقو

 . ضي يلحلا نم مجنأ يف َلاَج)(49)
 م0( لادم" حابصلا نم قرصيلاو

 ايرثلاب 01517 اسلم حبصلا اديف

 لالهحلاب انج جف قربلا ىرجو

 هنأ لبق نم عيدبلا ٍبيلاسأو نايبلا ملع ٌدومع وه سنجل اذه َنألو
 هرّوَص ف انينطأ ٠ هئم زاحلا 5 ةصاخنو ةيرعشلا ةعانصلا عوضوم

 ٠ نوناقلاو ةللكلا ةدعاقلل هتسثم لاخملا نأ لبق نم ةيئزحلا ِهلُكَمو ٠ ةصاخلا

 وه هرمأ كالمو سنجلا اذه ف لوقلا ٌعامجو .هروصتل ام هجوب ٌلعافو
 عاونألا ةعبرأ يف لييختلاب ماملالاب هقح ةعانصلا م 0-0- ٌءاطعإ

 . ةفيرشلا رومألاب . زاحملاو . ليثقلاو . ةراعتسالاو . : يه ينل

 (152) :ازفتسا ةهاَبنو . ًاعقاو اليخت هُيسكُيو ًافرش عقلا يطعُي امم هناف

 توافتت هُّكلتو نوناقلا اذبب ماملالا بّسمبو . 21537 بارطإ يناحؤرو
 ٍدحاو ٍدحاو ىلإ لوقلا ىَقتّرُم بسحبو : ةسخلاو فرشلا يف مادقالا تايابن

 و . هيجاص (29 ب) مقا (154) ةيابعو هّئبَر م سنجل اذه عاونأ نم

 . هيف ةطيرشلا وهف رمألا اذهب ٌظفحتلا يغبني ٠ : همنأ ىلع هعون ىلإ هئاقترا

 : لالحلا ةفص يف رتعملا نبا لوق نسحأ ام ىرت لأ

 با نم قادم تيبلا 22 دلل

 نحلم 1 عل

 . زارفتسالا ءأادب نمل

 . بارطضصا : يب ال 1
 . هتيابتو 0 كش كل

 .ليذلا ليوطلا : لادمو ( 140 : هناويد ) ةجافخ نبا 153١(2
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 ةضف نم قروزك لالا اًدبو
 (154) ربثع نم ('؟؛ةلومَح هنلقثأ دق

 : 256( هيف) ءالعلا يبأ لوقو

 انةاحلا نون لثم لاله حالو

 (155) لاله نبا بتاكلا ٍراَضْنلا ٍبْوَذب

 هب 2158) يح (1577( فرشل ) ةلالحلاو فرشلا نم ةيابنلا يف اههنإف
03 

 هناك : لاق ثيح هيف اهريغ هب ءاج ام سخأ امو . هتلالجو

 يف 2657ِبهاذو لوألا لييختلل ةلباقملا ةيابن ىلع هنإف : خبط "0 ةّرح
 حيحص هلك 0 أ) كلذ يف وهو : اهتاياغ دعبأ ىلإ ةساسؤلا نم ةيابنلا

 لوما 0910 ىلإ جرخ لييختلا يف ةطيرشلاب لأ امل هنأ الإ ىبعملا

 لايخلا نكلو هل لييختلا نإ يرمعلو » : هيف لوُقَملا وهو . ةسخلاو

 أ سنجلا اذه انحضوأو عضوملا اذه ىلإ (162)انيهتنا اذإو .«© سيسخ

 ةعبرألا هبيلاسأو ,هعاونأ ءاصحإ ىلع انيتأو ٠ اذه 21630 اًنئيح انثكمي ,حاضيإ

 + لبثقلا ٍثولسأو : ةراعتسالا بولسأو ٠ ا ٍبولسأ : يه يتلا
 نحنو . ِهّمُوَن يذلا ضرغلا ىلع انيتأ دق 3 ىرن انإف : زاجملا بولساو

 ةراشإلا وهو ةغالبلا ةعنصو نايبلا ماع نم ثلاثلا ني يف لوقلا وعضاو
 . هلناحبس هللا ةئيشمب

 2 , ةحشب هراقلأ ولأ را

 ا م ةطقاس اكن

 ل نم ةطقاس 6

 .ليخملل :أ ب 5** 0
 0 يا
 تاهذو : با ب 400

 ا لليل

 د كا

 .هركذ قبس دقو . هيلا رظنأ : ةياورب ( 247 : هتاويد) (154)
 .( 93/3 : دنزرلا طقس ) (155)
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 ةراشالا : ثلاثا سنجلا

 ىلإ ءاميإلا هنأك ريشي راشأ : مهوقل لوأ لاثم روهمجلا دنع ةراشإلاو
 ىلع اهيف ٌعوضومو ةعانصلا هذه ىلإ لوقنم وهو . هوحن عاملالاو ءيشلا
 وا ٠ ةرخاتملا وا . ةمّدقتملا هضراوعو همزاولب ىنعملا 2ع ةرابعلا

 هاذ ُصْخِي ٍلوق وأ ٍظفلب ىنعمللا كلذل حّرصي نأ ريغ نم : ةّقواسملا

 هباشي ”لومحمل مسا وه ةراشإلا مساو .ناسللا عوضوم يف هّتقيقحو
 لَمحُي ايلاع اسنج ناك ذإ . امل كرتشملا ”هرهوج يف ائيش يش (27(هب)

 : يناثلاو : باضتقالا : لوألا : نْيطّسوَتم  هتحتن  نيعون ىلع

 .كلذو : ةلالدلا باضنتقا وه باضتقالاو : باضتقالا : لوألا عوتلا
 ةرابعو « داتعملا 2©!ريبعتلا (؟7 نع 1 ينعم تاذ ىلع ةلالدلا َدِصقَب نأ

 وحنو + ةرابعلا بيلاسأ نم : + رلحاو «بولسأو كلسم ىلع دومجلا نم رخأتلا
 ٌدْحُبو ٠ يناعملا نع ةرابعلا ىلع ةَردقملا ٌرهظبف ٠ ةلالدلا 27 ءاحنأ نم دحاو
 مالكلا قاطن ("!( يف) هّعسوتو < لوقلا لاحم يف فرصتلا يف هامرَم

 . لع و ج40

 . لومحم هينا 1١

 .اب نم ةطقاصس 1

 ,رهوج : باد 2

 . لع 6 53

 . رييغنلا هادم

 .هاذآ : 1 لل

 أ نم ةطقام تا



 مزاوللاب هيلع (51 أ) 0 ةلالدلاو ىتعملا تاذ ىلع ةلالدلا يف بِضتقِيف
 0 روهظ ىلع ًاداّتعا . ةقواسملا وأ . ةرخأتملا وأ . ةمدقتملا ضراوعلاو

 هيف ام كلذ يفو . امهنيب كارتشالاو ٍةَلْضَوْلا ٍةوقو ٠ موزلملا نيبو مزاوللا نيب
 نم عونلا اذه يتلا ةءارطلاو ةبارغلاب اهل بارطإلاو سفنلل ذاذلإلا نم

 نا م كلا تعا ع كن نا يلا ةلالدلا

 . ءايشألا نيب تاكارتشالاو « لّصؤولاو . ٍِبَسّنلا كاردإ نم اهل 010 لجو
 مّدَقَت دقو . برَطو يناحْوَر د طاسبنا نم اهل ضرع و كلذ دنع اهقَحْلَي امو

 وحب عوتلا ادعو + لييكتلا سيحاو 7 + ليلقلا عون يف ًابعوتسم ُببسلا اذه

 . عيبتتلا : (30 ب) لوألا : عاونأ ةعبرأ ىلع لمتشي طسوتم سنج
 : حيولتلا : عبارلا ٠ ضيرعتلا : ثلاثلا : ةيانكلا : يناثلا

 دنع وعدملاو : فادرإلا ٌرعدملا وه ”عيبتتلاو : عيبتتلا : لوألا عونلا
 ةلالدلا ©'0(يف) باضتقا وه هِتقيقحو هرهوج لوقو .(1) زواجتلا وق
 . ةفصلا يف هعباوت نم رويال ٠ دوجولا يف همزاول نم مزالب ءيشلا ىلع
 لادلا ظفللاب ينأي الف نعم ٠ ِتاَذ ىلع ةلالدلا َديِرُي نأ وهو : : موق لاقو

 نأ وه : موق لاقو .(2) «فذرو معبات وه ظفلب نكل ىنعملا كلذ ىلع

 هنع بونيو ةفصلا يف هعبتي ام ٌركذّيو هزواجتيف ءيشلا (12) ( يؤ ديري

 : هلو هروص نمو .(3) « ةلالدلا يف

 .ةلالدلا :أ سب ©
 . لعفو م ش للك

 0 نم ةطقاس كل

 .أ نم ةطقاس | «دل

 .(313/1 :ةدمعلا) (1)

 .(9 ةقرو : ةرضاحملا ةيلح) و (360 : نيتعاصلا) (2)

 . ةرابعلا يف طيب فرصت عم (313/1 :ةدمعلا) (3)

 . اقاطن اهيلع فشث مل : قطتت ملو (17 : هناويد) هتقلعم نم سيقلا ؤرما (4)
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 اهيئارف قرف رئاسي ١ تف يجدي و

 ٍلّصَتت نع قت مل ىَحّشلا مور
 : ةمدخلا يف نابتمالا ةلقو ةمعنلاو ؟'27فرتلاب اهفصي نأ دارأ امنإف

 , همزالب ء ء يشلا نع رّيعو كلذ عبي اب ءاجف : ةنوؤما ٌةيفكم ةفيرش اهنأو

 : (5) هلوقو

 لفؤتل اّمِإ ٍطْرَقلا ىَرْهَم ةديعب)
 مشاهو سمش ٌدبع امإو ٠ اهوبأ

 240( ربع ) لب رو تاكا لوول ل ينال لوط ىلإ بهذ

 : (6) هلوقو , 99 (همزالب هنع
 2 مَ : ع
 انفويس يراوسلا لثم يي قلعن

 فنافن ىوُْهَم َفكلاو . اهنيب امو

 ابلق الو وجت راجع ةَلْمَّرل

 .هقرتلا :1 ب طل
 . قايسلا ايضتقي ةفاضا لا (00)

 أ نم طقام نيتفوقعملا نيب اع د 15
 8 نم ةطقاس لك

 3 نم ةطقاس ب 47

 طرقلا يلدتو قنعلا لرط يف لاجلل ةفص : طرقلا ىوهم ةديعبو ( 348 : هناويد ) ةعيبر يلأ نب رمع (5)

 , شيرف ةليبق نوطب نم مالعألاو . هبلع
 نردبو ( 193 : فاصنالا ) يف يرابنألل ىرخأ ةياورب دروو  ةبسن نودب ( 430/2 : ينومشألا حرش ) )62(

 : اضيأ ةبسن
 فئافت طوغ بعكلاو اهيب امو افويس يراولا لثم يف قلعت

 : بادآلا رهز) و (1233/3 : دنزلا طقس ) و ( 340/17 : يناغألا) ةيواعم نب ديزي نب دلاخ (7)

 اوسلا : مهلاب بلقلاو . ماوعلا نب ريبزلا تنب ىه ةلمرو (42
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(82)52)): 

 ايشم َنْسُح اهلل اهئراعأ ةابظ
 ٌرِذالا نويعلا اهتراعأ دق امك

 0 ًاتلبقف تءاج ينثملا كاَذ نسح نيف
 ٌرِئافَصلا نهمادقأ نم ةيطاوم

 : مدقتملا ةعيبر يبأ نبا لوقب هب 0 دقو .نوديز نبا لوقو

 هاك .ىوْحأ يبْنإلا ِبَربلا يفو
 ُطْقَسلا الو بيثكلا ال ٠ يريمض يحاوت

 3 ًاعّدوم ىَرْهَأ موي يداؤف نأك

 (9) طرقلا ىَوَه ثيحم هنم ًاقفاحخ ىوه

 تاذ ىلع ةلالدلا باضتقا 210 يه ةيانكلاو |: : ةيانكلا يناثلا عونلا
 رع هلو اهروص نمو . ةيسنج كلذ ٌرثكأو 0 هيلإ نيلكلل امب ىنعم

 نالكأَي اناكو : هلوقو : مهجوز ينعي 210( « مِهِدونجِ اولاَقَو» : لجو

 ىلإ تفل ٍماّيصلا هليل كل لجأ : ىلاعت هلوقو .(11) « ماَعَطلا

 .(13) « ٍطْئاَعلا َنِم مكي ٌدَحأ ءاَج أ ه : ىلاعت هلوقو :(12 82

 دابع نب بحاصلا يرصاعم نم ينارطملا ىلع نب نسحلا : وه نارطم نب دمحم ربأو ( 118/4 : ةمبيلا) (8)
 .(115/4 : ةميجلا)

 . داولل ةبراض ةرمح هيتفش يف : ىوحأ . يئحولا رقبلا برس : بريرلاو ( 287 286 : هناويد) (9)
 تيبلا ىنعمو . عطقتب ىتح لمرلا ةقر : طقسلا . سدككملا لمرلا : بيثكلا .هاوأم : يبظلا سانك
 . عادولل لع لام نيح هطرق برطضا اك ابرطضم اقفاخ يبلق طقم : يناثلا

 21 : تضف (10)
 ) )1١١ةدئالا : 75,

 187 : ةرقلا (12)
 ,43 :ءاسلا (|13)
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 ءيشلا ىلع ةلالدلا باضتقا وه ضيرعتلاو : ضضيرعتلا : ثلانلا عونلا

 ةهدض نع هْيفن ء يشل مكحلا تابثإ .رهاظ يف نأ لبق نم هضيقنو هدضب

 هرّوص نم 0 « ءايشألا يبت اهّدضبو :  ليق ًامدلقف « هضيقنو
 : ىلاعت 00 2015( « ميركلا ٌريِرَعلا تن نإ قذ» : لجو ع هلوق

 .(16) , ديس ميلحلا تن كلنا ٠

 ءيشلا ىلع ةلالدلا باضتقا. وه يولتلاو . : حيولتلا : عيارلا عونلا

 :(17) هلوق هروص نمو ٠ هّماقم هتماقاو : هريظنب

 5 ٍضقنم سيل : تلق ىتح لواط

 بيب موجنلا ىَعَري يذلا سيلو

 ةهج ىلع ةيشاملاب ُبِهيَف ودغي يذلا يعارلا َماََم هّماقأ حبصلا ينعب
 .ريظنلا

 عون وه مايبإلاو : 2 مايبإلا : ىلوألا ةمسقلا نم يناثلا عونلا

 : ةيِمْعّتلا : يناثلاو ء هيونتلا : لوألا : ناعون هتحت (31 ب) طسوتم

 . ماوبالا : 26

 : ةديرخلا ١) يسلدنألا تلصلا يلأ نب زيزعلا دبع نب ةيمأل يرعش تبب يف امضم لوقلا اذه درو (14)
 : هلمثثو .٠ هريغ دعو ١/190(

 2” اس هب غشبو الضاو ادمعع هوم< ارجاهاي

 ,49 : ناخدلا (15)
 ,87 :هدوه (16)

 .(9 : هلئاريد ) يابذلا ةغياتلا (17)



 ءيشلا ركذب (53 أ) ةداشإلا وه هيونتلاو : هيونتلا : لوألا عونلا
 نيوبلا نق يذلا مايبإ يف اَمِل كلذو ) هل رابكإلاو 0

 . حمطُم لك هيف سفنلا حومّطل هنأشل ريجفلاو مل ( هل رابكالاو

 روصتب سفنلا علو كلذ يف ببسلاو . بهذم لك (22) هنأش 5 اهباهذو

 - ظفللا اهيلع درو 22! ىنف : اهيهفتو (**اهليصحتب اهتيانعو .٠ يناعملا
 ىلاو اهيلإ بوصتنملا لا يناعملا م « ليق دق امك ء ظافلألاو

 : ظفللاب هيلع لولدملا ىنعللا روصت ىلإ (277َتَعَرَْو ْتبأرشا -- اهفيرعت
 تبهذو حمطم لك هيف تحّمطو رمألا اهّلاه اهيلع ٌمَهْبناف هئلواح اذإف

 سنج وه عونلا اذهو . بهذم لك اهيلع 2250( هعاسّنال ) - هلي هليوأت 6

 : ءاميالا : يناثلاو .مخفتلا : لوألا : ناعون هتحن طسوتم

 7 ام ةٌقاَحْلا » : لجو زرع هلوق هثروص مخفتلاو : مخفتلا : لوألا عونلا

 : (20) هلوقو 219( ؛ ةَعِرافْل م ةعراقلا ١ : هلوقو :418) « ةفاَحْلا

 ِهِتاَرَجَح يف را حب قن كيع ع

 لِخاَورلا ُثيدح ام ًائيدح نكلو

 ,(هل) ماظعإلاو :أ ب ن0)
 .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام ا 422
 . اهنأش باب مل

 . اهصيلختب ني ابحت اذهل

 .اهف :با ب م»

 . سنحلاو 5 56

 ا بغاتو تر 0
 5 نم ةطقاس _  ؛

 1-2 : ةئالا (18)

 1-22 5 ةعراقلا (19)
 . يحاوللا : تارجحلاو (94 : هناويد) نقلا ورما (20)



1 0 2 

 سي مهي : لجو زع هأرق هّثررصص ماعالاو : ءاعزالا : يناثلا ل
 : (31) ( ريثك) (30) لوقو :. 20 « مُهيِشْع ع ام مب

 .(22) (تيبلا> 2 جناوجلا نيب تفّلخ ام تفّلخو

 .ءاميإ «تفلخو امو بيشغ اهو : هلوقف

 ةعبرأ هتحت طسوتم سنج وه عونلا اذه : ةيمعتلا : يناثلا عونلا
 عبارلا . ةيروتلا : ثلاثلا .نعرلا : يناثلا ,. نحللا : لوألا : عاونأ

 : فذحلا

 وه )23(  ةاجاحملا هنوعدي موقو - نحللاو : نحللا : لوألا عوتلا

 27 هلوقك نيرضاحلا نود همهفي امب كّحاص بطاخت (32) نأ

 ابحأ ُدَحْلَتو باسم يطل

 انحل ناك ام مالكلا ريخو ان

 :(25) (54 أ) هلوق هروص نمو

 ىرولا يف ةبنيزك ٌُداَّبَع كيجاحأب

 . هلوقو : با 69

 اب نم ةطقاس ل 0
 وهوا 21 نذل

 78 :هط (21)

 : ةياورب ( 108/1 : هناويد) (22)

 حناوجلا نيب ترداغ اه تفلخو ةليح يل ال نيح ينع تيهانت

 .(308/1 :ةدمعلا) (23)
 : يناغألا ) يف ةمجرتلاو ( 147/1 : نيينلاو نايبلا ١) و (666 : ءارعشلاو رعشلا ) ءامسأ نب كلام (24)

 - ,باصأ :؛ركلابو .أطخأ : حتفلاب نحلو : ةيروتلاو يحولا انه نحللو (7

 رظناو ( 309/1 : ةدمعلا ) و ( 106/18 : ءابدألا مجعم ) زازقلا رضعج نب دمحم يميقلا هللا دبع ربأ (25)
 .(105/18 :ءابدألا مجعم) يف هتمجرت
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 : (26) ًاباوج هوقو

 ىعمارم سجت ام ىح متكأس
 بكاوسلا يعومج نم اهم لهنا اهب

 ٠: عْئاَذ َةلّرِس هفحصم ٠ بنيرك دابعو : هلوقف ٠ نبق للا

 عيدب نم وهو تشنوأ شو : كلذك هفحصم « مكأس : هباوجو

 . (27) ةاجاغلا

 : ةيزغللا ليواقألا 270 نم) وه رثرلاو :زهرلا : يناثلا عوتلا
 : (28) هلوق ق0 هر روصو

 رو ةرهع هت سجتلو

 : ءايحلاو رفخلا رحل نأش نم. < لذبلا نايقلا نأث نم نأ دارأ
 . ةردخم اهلعج كلذلو

 (29) هلوم طروص نمو : ةيروتلا : ثلانلا وتلا

 كنز

 1 م ةطغاس ب ا(

 , هتلروص نمو : ببدل 09
 : 0 نوت

 84(  : هرانآر هتايح : يناويغلا زارقلا ) اضيأ رظناو ( ةقباسلا عجارملا ) روك ذملا زازقلا ذيمالت دحأل (26)
 .,(309-- 308/1 :ةدمملا) (27)
 .رعاشلا تثريدب دوجوم ريغ تيلاو (307/1 : ةدمعلا) ساون وبأ (28)
 يف ابمجرتو . ةورس ايأ : ةياورب ١968010 : يناغألا ) يتدهملا مهاربا ثحأ : يدهللا تنب ةبلع (29)

 .(0-185 : يلاغألا ١



 قوثت لاط ناتسبلا ةحرس ايأ
 ليس (07) كيلإ ٍِِظ ىلإ يل لهف

 :(30) هلوق هروص نمو : فذحلا : عبارلا عونا

 ع يل
 آت نأ الإ ٌّرشلا ديري الو

 .(ثيبلا) فاق :تلاق .انل ىنق :اه انلق

 ثلاثلا سنجلا وهو ةراشإلا سنج ني هانلق ام ينتكل نأ ىرن دقو

 هللا نوعب : نولئاق نحف كلذك كاذ ذإو . نايبلا ملع سانجأ سس

 اند الكوت هيلعو انقيفوت هللابو ةغلابملا وهو عبارلا سنجلا يي 3 هقيفوتو

 كفل 11 بد »
 . نم زاجيالاب ةاصال فلي

 , (كلاثلا سنجلا لمك) ةدايز :بب ال 3“

 ,(310/1 :ةدنملا) يف ىرخأ ةياورب دروو (51 : يئارقلا) هتجوز بطاخم سوأ نب معن (30)

 : ةياورب (30/1 : صئاصخلا) طعم يفأ نب ةبقع نب دبلرلا (31)

 تاييالا اين دق انيبحم ال فاق :  تلاقف .ينق اهلا تلف

 . تفقو وأ . ةفقاو يفإ يأ .فاقو . ةفلاخلا ضعب دهاشلا ينو



 ةغلابملا : عبارلا سنجلا

 : مهوقل (32 ب) لوأ لاثم وه روهمجلا دنع ةغلابملا ٌمساو
 ِق هعوضوم وه اذه ٠. مسولا غرفتساو قرغأو طرفأ اذإ هيف غلابي رمألا يف
 كلذ ىلع نلاعتسالاو دَحلا كلذ نم لوقنم وهو . روهمجلا دنعو ةغللا
 ةيروهمجلا يماسألا لقت ليبس ىلع نايبلا ملعو ةغالبلا ةعنص ىلإ ىنعملا

 نم لقنلا يف رقما ىلع اهيف ةثداحلا يناعم او ةئشانلا عئانصلا ىلإ (5 0
 كلذ يف عوضومو : . هنم لوقنملا ىنعملل اهباشم هيلإ لوقنملا ىنعملا نوكي نأ

 هتيمك يف فوصوملا وأ لكمملا ءيشلا ليثمتو ٠ فاصولا يف قارغإ ةدايز ىلع

 : (3) هلوق كلذ لاثم . كلذ ريغ وأ (2 ” هتيفيك وأ (1)

 انطايس نيلظ  اهلع انْبَبص
 لجرأو عارم ٍديأ اهب تراطف

 (7ةيفيكو . بص هلعج ىتح برضلا ةيفيك فصو' ةدايزو ةغلابم هنإف

 « لوقلا يناعم ديكأت يه ةغلابملا » : موق لاقو . اناريط هلعج ىتح 0

 ىنعملا ىلع ُلادلا ٌدرفملا ظفللا اهنم ةلادلا ظافلألا تناك اًملو .(4)

 يف عقت ةغلاجلا تناكو . بكرملا ىنعملا ىلع لادلا بكرملا ٌظفللاو + درفملا
 . اهسفن يف ةرابعلا ماسقنا بّسحم : : سنجلا اذه مسقنا :٠ . اعم َنيفْئّصلا

 . ايرج ةيفيك يلو :ابب ا '»

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (2- ١١
 . (364 1 هئاويد ) رتعملا نبا (3)
 .(137 : نآرقلا زاجعا) (4)
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 . ٍرارطضاب نيروكذملا نيمسقلا نم دحاو ٍلحاو يف ةغلابلا عوقو بتحبو
 عوقو : لوألا : ناعون لوألا .سنجلا اذه عاونأ ام كلذلف .نيمسق ىلإ

 ينعأ بكرملا ظفللا يف ةغلاملا عوقو : يناثلا : درفملا ظفللا يف ةغلابملا
 : هسنج مساب ةغلابملا ىعدُي يناثلاو : لدعلا ىَعدُي لوألاف ٠ ليواقألا

 نيعونلا ىلع ٍصوصخو مومعبو ءيطاوتب لوقم سنج مسا وه ةغلابملا مساف
 سنج نم وه صوصخو مومعب لوقملا مسالا نأ ٌرهظَي دقو + نيروكذملا
 : كرتشملا مسالا

 ةينبأ ءاصحإب مي عوتلا اذه نم ضَرْعلاو : لْدَعلا : لوألا عونلا
  ةاحنلا | يرطاتما دحأ اهاصحأ ام 0 يو 0 ظافلألا يي ةعلإبلا

 َ 0 و 0 نال ع ءادتلاب ادأ ةصتع
 و

 ايو (* ( ِثاَبَحاَو ) عك ايو « 0 َناَكحَم ايو (د) نادل
 ساب ا > و

 ا (56 أ) ناَبْضَعَو ٠ ناَمْحَر: وحن ناو 60 يع ايو
 ٍسرف : وحن ليِصْفِمَو « راك ذِمَو « ٍراَطْعِم : وحن لاَ . نايا + ناو

 ءريكيس : َ ليعفو ". رشألاو رضُحلا ريثكلل « ريشُنِم ٍلُجَدَو دي
 ريثكلل يب ناَشَحَو ء مارك : وحن َلاَعَقو . ويرشلاو ركسلا ريثكلل + بيشو
 « ةّمحْلاَو ل لوُلعلا ريثكلل « فاَقْخو : ٍلاَوُط : وحن هلاَمْفو . نْسُحلاو رركلا
 : رسم : وحن َلْعَممَو .(5) َةَصادُملا ريثكلل سم : ون ٌلَمْشَو
 يذلل ٍدّمَحُمَو . مّرَكُم :وحن غ لْعَفَمَو . هنم كلذ رّثكَي يذلل : . لَم

 .ةصخبم خبال 7

 . ناثئلماي : اس ل

 . نائيخعو :35
 .3 نم ةطقام كل

 . مكلايو ثبخايو را

 كن

4 

 ( سعد :ناسللا) حمرلاب نعطلا : سعدلا نم ةعادملا (5)
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 ةيبرعلا ةعانص ا روهشم نم يهو محلا ةلعمألا 05

 . ءانب نورشعو ٌدحأ 0-8

 صوصخلا ىلع لّمعتسم انه اه ةغلابملا ّمساو : ةغلابملا : يناثلا عوف
 هتحت 'طسوتم سنج وهو . بكرملا لوقلا يف ةغلابملا عاقيإ ىلع لوقمو

 : ثلاثلا .ٌلخادتلا : يناثلا . قارغالا الرا : عاونأ و
 بلسلا :(33 ب) سماخلا .بانطإلا : عبارلا .راهظتسالا

 : باحيألاو

 هتحن طسوتم سنج(77(وه) عونلا اذه : قارغألا + لوألا عونلا

 .ديرجتلا : ثلاثلا . لهاجتلا : يناثلا , لُغلا : لوألا : عاونأ ةعبرأ

 : ءانثتسالا : عبارلا

 (6) موق دنع ًطارفالا ٌوعدملا وهو - :ولغلاو : ولغلا : لوألا عوتلا
 +« ًاوَلغ ولغي رمألا يف الغو : محلوق نم 9اوه س قاقتشالا ةعاص يف
 ىلع نايبلا ملع ىلإ دحلا كلذ نم لق 32 طارفإلا (57 1) فداري وهو
 ءيشلا نع رابخالا يف طارفالا ىلع هيف مضويف عضولاو لامتسالا كلذ

 عا بذكلاو + ضحلا لاحملا ىلإ هيف ةقيقحلا ةزواحجمو . هل يفصولاو

 َقدِصَي نأ هتعيبط يف سيل لومحملا 5 نأ وه ةلمحلابو : ةغلابلا ضرغل

 .بب نم ةطقام »' 
 وهو أ ا كي الأ

 .(60/2 :ةدمعلا) و (427 : ةطاسرلا) (6)



 ا ا ا تم رت
 عضو . هنع اريخ َلزنأو هيلع لمح اذإ نكل : لومحملا هيلع ف

 بيلاسأو ةغالبلا 0” قرط نم عونلا اذه رايتخاو . ةغلابلا دصقل هل و

 ةعانصلا هذه ٍلْهأل نأ لبق نم قلطملا ريغ مكحلاو ةفاضالاب 7 ِ عيدبلا

 هيف ةطب رشلا 0( نأ) دوري  نوزئكألا مهو موقف نييار هيف

 ىلإ (7) يدحلاو يلقعلا دوجولا يعون لاح هيف ف نأ وه هرمأ ةلالمو

 ٍى لضفأو دمحأو ٌرْثآ هيف طسوتلا نوري موقو . عارتخالاو ببذكلاو لاحم
 بحأ ْنَم نإ : لوقنو . بذكلاو عارتخالل ةبهرو اماجحإ ةعانصلا
 5 يعانصلا رمألا 0 لخدألا ىلعو . نييأرلا نم حجرألا ىلع فوقولا

 نإ : لوقنف ةيرعشلا ةعانصلا عوضوم نع صحفلا نع ىنغ هب سيلف
 ا لئاوألا ققحم دنع قطنملا ةعانص يف رمألا هيلع 22)رقتسا يذلا
 ٌرفتسملا ليلا لوقلاو زازفتسالاو لييختلا (!"! وه ةيرعشلا ةعانصلا عوضوم

 طقف زازفتسالاو لييختلا ثيح نم ذخؤت امنا ةيرعشلا ةيضقلا نأ لبق سس

 امنإ ةيرعشلا ةيضقلا نأ نوري موقو .اهقدص مدعو اهقدص ىلإ رظن نود
 (581) ةيرعشلا ةعانصلل عرار "101 عاألا ثيح نم ذخؤت
 ققحم دنع 0177 لوُدرم ء هنع ٠ بوغرم لوق وهو : 29 تاقنّتمملا مهدنع

 يف 590( للا مع انيس نب يلع وبأ 290 هليذرتب حرص دقو :٠ لئاوألا

 0 0 52 ل

 ع ل

 اندم

 نذل

4 

 نزل

 نذل

10 

1 

 ,با نم ةطفقام ل 49

 م )ع

 ا ا ا

 ا

 تاحللهصلا قحلم رظنا (7)



 سنجلا يف كلذ يف انلق دقف نحنو . (8) هباتك نم ٠ سايقلا ١ باتك ردص

 ناك اهنيك هنأ لبق نم كلذ قيقحت ىلإ اذه اًنّئيح ةجاح انب سيلو : يناثلا
 نيبأرلا نم حجرألا بلط نم صاخلا ضرغلا اذه يف انل ٌراضب سيلف ٌرمألا

 يف لخدأو ُرْثا لوألا يأرلا نأ هسفنب نيبلا نف كلذك كلذ ذاو . انهاه

 قيرفلا ةبهر نإو . اعّتتم وأ الّيع يرعشلا لوقلا اَنْدَححَأ يعانصلا رمألا

 نع جراخ « لاحاو عرتمما لوقلاو ضحا بذكلا ىلع مادقإلا نم يناثلا

 لوق عونلا اذه روص نمو .لوألا وه قحلاو + يعانصلا رْمألا
 : (9) ةغبانلا

 هجن َفَعافلا يَقوُلَسلا دقت
 بحابحلا ران ٍحاّمّصلاب ٌدَقوُتو
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 : (10) هلوقو

 وعم ينم وتبقبأ ام َّنَأ ولف
 اهُدوُع َدْوَأَت ام مامن دوعب 9

 : (11) هلوقو

 ترص لخالخلا 3 03 فبها ص
 غول ٠ ايلع ”تلاح ”احشو اه

 هتحن طسوتم ©0 سنج وه ٌلهاجتلاو : لهاجتلا : يناثلا عونلا

 م 02

 .(55 : سايقلا ) رظناو (ءافشلا) يأ (8)

 رجحلا : حافصلاو . نملاب ةبرق يهو قولس ىلإ ةبوسملا عردلا : يقولسلاو ( 1! : هناويد ) ينايبذلا ةغبانلا (9)

 . ةراجحلا كاكتحا نم حدقت ينلا رانلا : بحابحلا رانو .ضيرعلا
 اضيأ ثيبلا بسنيو . صونملاب هيبش فيعض تبن : ماظلاو . نيقبأ .: ةياورب (61/2 : ةدمعلا ) ىشثعألا (10)

 .(126 : ةحفوملا ةلاسرلا ) حولملا نب سيف ىلإ

 .(115/3 : هناويه) مامن وبأ (11)



 : لهاجتلا : يناثلا . كيكشتلا : لوألا : ناعون

 كش كش "يفرط نيب نهذلا ةماقإ وه كيكشتلاو : كيكشتلا لوألا عونلا

 ُدحأو :.(12) «مالكلا فّرطو رعشلا حَلُم نم وهو » + ضيقن يئزجو
 نيكمتو بولقلا يف مالكلا *1”لاخدإل (34 ب) اهب ليما يتلا هوجولا
 دع نها برق ىلع ةلالدلا هئدئاقو ٠ ( 59 أ) سوفنلا نم زازفتسالا
 سفنلا يف هل ناك كلذلف ءرخآلا نم اهدحأ ريع الو امهنيب قرب ال

 ماكنا نأ كلذ 5 ببسلاو .22'ولغلا عون فالح ٠ مقوم نحو ةوالح

 رمألا نمو . ضيقت يتزجو كش يفرط - ًاريحتم عاق دق هنهذ نأ مّهوُم

 ةدشل ضيقنلا يئزجو كشلا يفرط يف ٌرْيَحَتت اتا سفنلا نأ هسفنب حضاولا

 ىلع هئافَّحل (23) نيرمألا نيب زييقلا مدعو «٠ امهنيب طالتخالاو سابتلالا

 0 كلذلف . اه ضيقنلا "يفرط يف لوألا دصقلا ىلع سفنلا
 بيرقت . هيبشتلل فطلتلا يف ةياغلاو  ةغلابملا نم ةياهنلا يف وه ثلكشلا

 00 ٍنيابتلاو لضفلاو قرفلا مدع نيكفل رخآلا نم امهدحأ نيئيشلا

 0 « َنوُغاَط موق مه لب : هب اًوُصاَوْنَأ » : ىلاعت هلوق عونلا اذه روص
 : (14) هلوقو

 لجالُج نيب ءاسعولا ةيبظ ايأ
 ؟ ملاس 3 3 تنأآ . اَهّنلا نيبو

 .لاخدا ىلإ :باب 2

 .(كلذ يف) ولغلا عون :أال ا
 . رومألا اهب اكل ق١

 . لوقلا 53 : امأ ب 447

 066/2 : ةدمعلا) 412)
 ,53 : تايراذلا (13)
 . لم ةعطق : اقنلا . لمرلا نم ةيبارلا : ءاسعولا . عضوم : لجالجو (622 : هتاويد) ةمرلا وذ (14)
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 : (15) هلوقو

 رمح أ ةمافلا: "كام أ - كقيزأ

 ؟رمج يدبك يف وُظَو دوري | يفب
 . (16) فراعلا لهاجت اضيأ ىمسُيو : ,لهاجتلا : يناثلا عونلا

 نم اره هيف نأ ةهج نم عونلا اذه ىلع لرقم لهاجتلاو . نانعلا ءاخراو

 جرم رلوفلا جارخإ وه هرهوج لوقو . ةلماجلاو ةحماسملاو (25) يضاغتلا

 ةحاسملا نم برضل ةقيقح ا نود ظفللا يف كيكشتلا د َدِرْوُم هذاربإو لهجلا

 أ ئدُه ىلع مكان أ انإَو : لجو زع هلوق هروص نمو . دانعلا يسعو
 ىده ىلع ين ملعأ انأوو : ©0©6(هانعمو) ,.(17)؛ نيبم لالض يف

 كشلا جرخُم الكلا جرخأ هنكل :«نيبم لالض ىلع 2 م مكنأو

 ., ابايترا الو كلش ةقيقحلا ىلع هيف سيلو .٠ ةحاسمو ًايضاغت لهاجتلاو
 رقم

 . (18) « نيولباعلا وَ انأف دلو ِنَّمْحّرلل ناك نإ لقد ىلاعت هلوقو

 : ناسح لوقو

 تكا هل فيلو تدزجتلا
 (19) ءادففسلا اهكريخخ اكّرشف

 21 . يضاقتلا : ب د

 اب نم ةطقاس ل (200
0 0 

 .(226/2 : هناويد) يتلا (15)
 .(694 : عيدبلا) و (2 : نيتعانصلا ) 016(

 24 :ايس (017)
 .8) : فرعرلا (18)
 .(9 : هلاويد) (19)



 . (20) دوسألا يأ لوقو . رعشلا نم عوننا اذه روص عدبأ نم وهو

 2 اديدش ابح ًادمحم بحأ

 اًيِصَولاو رفعجو اسابعو

 ابغ ناك نإ يِرِئاَضِب سيلو
 : دوسألا وبأأ لاقف دوسألا وبأ كشو : لاقف ةيواعم كلذ غلب

 ىلعَل مكايإ ذأ اًنإَو ٠ + باك يا لوقي لجو زعل ناو . لاق اك سبيل »
 لالض يف كش ناك هنأ ىَرَت ء9 نيم لاَلَم يف وأ ّىدُه
 نيتروصلا داحتال حيض دوسألا يلأ نم ٌليثقلا اذهو . 021« رافكلا
 طقف ظفللا يف كشلا ىلع مالكلا ءارجإ نم عونلا اذه ىلإ ًاعم |مهئاقتراو
 نم عونلا اذه كلذلف دانعلا مسحو ٍءاضغألا دصقل ةقيقحلا نود

 0 ةفلبلاو 5 قئارلا م نم 9 ًاضيأ 0 00 تايبلا

 ةبلغلاو ل ىلإ لداجملاب ا 1 نم هيف ام .مجاقا 0 00

 .(35 ب) لمعلا لقأو ىّنيوُهلا نوهأب فلاحملا ةكوش لفو

 اد") ىنعمب د درج نم وأ لاثم ديرجتلاو : ديرجتلا : ثلاثلا عونلا

 ِق نأ ىلع دقٌعلا وه هلعافو . اطيسب ًادرفم هذخأ «يغلا د َدْوَج ٠ دارفإلا

 س ليق امك --- كلذ ىنعمو . هلوصحو هتقيقح هنأك نعم هسفن نم ء يشلا

 . يعم نم :اب ال 6

 ( 256/1 : بدألا ةنازخ ) ه 99 ةنسا يفوت ٠ رحنا ملع عضاو ينؤدلا ورع نب ملاظ : وه دوسألا وبأ (20)
 سابع : مه مالعألاو ٠ . رفعج ضرع ةزمح ةياورب ( 321/12 : يناغألا ) و ( 177 :٠ هناويد ) رظناو
 . بلاط ينأ نب لعاوه 7 : لع يصولاو .قداصلا دمحم نب رفعجو . بلطملا دبع نبا

 . اضيأ ةيواعمو .ريثق يب ىلإ ةياورلا ةبنب (321/12-322 : يناغألا) (21)
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 نيابم هنأك رخآ 'ىنعم هسفن نم ا

 ٠ مهّلوق كلذو . اهيناعم هيلع ْتَدَمَع اَمِل اهظافلأ ىلإ كلذ جرح :

 ورحل هع لاش هتلأس نالو : دسألا هنم (2 ةيقلتل ًاديز تيقل نل»

 ٌرحبلاو ٌدسألا هّئيع 39 وهو : ارحبو ًادسأ هسفن نم هيف نأ اذه رهاظف .
 يف ُدرَي وهو هنم ازاتممو هل انبابم هنع الصفنم ًائيش 31! انهاه نأ الإ

 ءابلاب » امإو  قباسلا لاثملا يف مدقت اك « نم فرح امإ بولسألا ,

 باتكلا ةلأسمو .«رحبلا هب نلأستلو ّدسألا هب نيقلتل : كلومك )22( :
 ِهناَكَمِ هب وأ ةنم كلو يأ نيهجولا لمع ا كلف كوبأ امأو

 ةلالدلا ,عطقل افوذحم دري دقو : هب ًاحّرصم ُدِرَي دق كلذكو .(23) ؛ بأ
 هلوقك هيلع !2 : ٠ ًادسأ تلزانو 0 تدواجف هتلزانو هئدواج ..

 مدقت يك ةلأسملا يفو : 0 هنمو هب 00!( تدواج) يأ ةلأسملاكو :

 يف ٌداحّتألا م مِهَوُي يتلا تاالايتحالا دحأ وهو : « هلاكمب و وأ ههلمو 5

 ءانثتسالاكو : كلذ ريغو : كيكشنلاو : ليثقلاو . ةراعتسالاو : لادبإلاك
 هلوق يف يذلا :

 (تيبلا) ًادنرِف الإ انَهايم َضاغو

 : 940 يناثلاو ء طيسب : امهّدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج وهو
 و . ّرخآ ىنعم ةنراقم ريغ نم ) هدرجمب دري نأ امإ هنأ كلذو . بكرم

 . نيقتلت 1 052 كلت
- 

 000 0 كلا

 . نيش كانه نأل :با طل“
 ٠ كلرقك :ب 0

 .اب نم ةطقام - مد

 .رخآلاو ةايال وعملا

 .(195/) : باتكلا) (22)
 ,(475/2 : صئاصخلا) (23)
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 نب 3( مدرج ا : دب نأ امأو . طيسبلا وعدملا لوألا خونلا وه

 قعم وهو هيبشتلا د ّاذإ (38) هتوقف « هيبشتلا 2377( ىنعم ) 2390 ةنراقمب

 اذه كلذلف ٠ بكمل زد يناثلا عوللا وه اذهو . هاندرأ يذلا بيكرتلا

 . طيسبلا ديرجتلا : امهدحأ :ناعون هتحت طسوتم سنج وه عونلا
 : بكرملا ديرجتلا : يناثلاو

 نإ ه : لجو زع هلوق هروص نمو : طيسبلا ديرجتلا : : لوألا عونلا
 تاك راَهْنَو بلل (621) ٍفالِْعاَو ٍضرالاَو تاومَسلا قلخ 8 ؛

 سف 3 تابآ هسفن نم_مّلاعلا يف نأ اذه ٍرهاظف ٠ ٠ (24) , باَبلألا ١ يلم

 مس ةبآ اه اًنكرت ْدَقلَو ١ : لجو زع هلوقو, . تايالا كلت هسفنو هّنيع

 َباَذَعْلا َنوُفاَحَي نيل ب اهيف اًنكرتو و : هلوقو ٠ 250 , َنوُلَقْعَي مو

 ناك ْنَمِل ىَرك ذل َكِلَذ يف 3 00 200 لجو ع لوقو : (62ع مآل

 «ةَّنَح ةوسإ هلل وسر يف 2 ناك ْدَقل »ا: هلوقو ٠ 2( بلع هَل
 ريسفتلا يهجو دحأ يف .(29 ٠ ِدْلُخْلا ٌراَذ اهيف مهل + هلوقو . 228(

 لوق هنمو .ديرجتلا رهوج نم اهتيزاحم يف وأ ةَيئاَعولا ةقيقح نم ينعأ
 : (30) رعاشلا

 . أ نم قاس نيفوقحملا نيب امال
 . ةبراقمب : بال كلي

 ل نم ةطقاس _

 هل وق وأ : 0 58 ثللل

 .اب نم طقاس نيتفوضملا نيب ام (420)

 .190 :نارمع لآ (24)

 5 : تريكعلا (25)

 .37 1 تايراذلا (26)
 .37 :ق (27
 21 1 بارحألا (28)
 . 28 : تلصف (29)
 يف هتمجرت رظناو ( 64/1 : ءاريسلا ةلحلا) و ( 475/2 : صئاصخلا ) يبلكلا رارش نب راطتلا وبأ (50)

 .(61/] : ءاريسلا ةلحلا)
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 انءامد  ُاَمْلظ ناورم ونب تعافأ
 راس م عل 0 0 0 1

 لْدَع مكح 9 اولِدْعَي مل نإ هللا ينو
 هللا لدع يفو » : لاق هنأك يفاضم فذح ىلع ةيئزجلا هذه ٌديرحتو

 هسفن 49 رهو . ًاَلَدَع ًامَكَح هللا لدع يف نأ اذه ٌرهاظو .؛ لدع مكح

 : (31) هلوقو .مكحلا كلذ هّنيعو

 0م وأ :ةَرييَج ىّركَذ اه تال
 لاوهألا يفئاطب ابنم َءاَج

 : هلوق هفوذحم نمو . لاوهألا فئاط اهسفن يهو

 (تيبلا» اسرْخأ ٌملكأ وأ يدانأ ينأك

 : (32) هلوقو

 ًاملاع نبغي |سانلا ٌرومأ اَتَلَظ
 يبه ملم و ما م##

 دمعتي امو اهنه ىقتثي امب

 ا يع او ءارعا رك اليورو

 هتدواج » : مهّلوق هروص نمو : بكرملا ديرجتلا : يناثلا عونلا
 : (33) هلوقو .0 دسألا هنم تلزانفف (6 ب) هتلزانو رحبلا هب تدواجف

 انيُحرأ ىلإ ديبلا تزاج
 (63 أ) رِدَخ روُفْمَِب ليللا ّرخآ

 وه :ببال 60
 . ناويدلا نم حيحصتلاو ه نم مأ : ب 6 9 2 :

 .ةريبج ركذ تقو ىِل يأ :انه تالو (3 :هلاويد) سيق نب نوممم ىثعألا (31)
 .رومأ تحضأ : ةباوربو ةبسن نودب( 29/2 : مامت يأ ةساح) (32)

 .(177/2 : ضصئاصتلا) يف موقلا تزاج : ةباورب دروو (50 : هئاويد ) ةفرط (33)
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 ىّرُملا يف َكّظح : ه2) لاق كبح َنأكف
 ٍبَسِبْللا ةجو سيعلا يديأب مُّطْلاف

 هنأ ولو ىجبدلا 0 ىلع مجهاو

 سارف يأ لوقو

 همم ديدحلا لقب نم َدَقلَأو
 رِغاص ٌعَدجأ ٌرهدلاو ٠ ٍلْئاَو ابأ»

 هّمامأ 0 يِطِمَرِملا سأرو باو
 (35) ٌرياض .٠ حمرلا ٍبُمْكَأ نم .دسج هل

 : بيطلا يبأ لوقو . يناثلا .يف ديرجتلاو
 انَقلا ٌعَرَقت انّقلاو ىلعأف اهانب

 مظالم 0 اهّلوح اياطملا جومو
 تحبصأف نونجلا لثم اهب ناكو

 (36) ٌمِئامت اهيلع ىلتقلا "© ثثج نمو

 . لات مهدئ

 .لوه : ب
 . يبطرقلا هلا امدد

 . ةلوح امو أ
 مول

 . ةيرلا : بسبسلاو (1132--1131/3 : دنرلا طقس ) (34)
 لوألا تيلا يف (لقث) ىلع (سم) ميدقت عم سأرب : ةياورب (159/] : هناويد) (35)
 ,(3 : هلاريد ) (36)
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 ديرجتلاو
3 

 تبف

 لإ

 ديرجتلاو

 اهَجيَد ركفلا صاير نم ةضورو

 سارف يلأ لوقو . يناثلا يف

 باضُر نم ًارمخ لع
 رام اهلا "نسلو "ركنا "اه

 اًنع ليللا تون قرا نأ

 070 « ٌراَوسلا درب دقف قا : تدانو

 سارف يلأ لوقو . لوألا
 2 "نع.

2 

 رطملا نم ةبوص اال حئاّرقلا بوص
 اع يبرلا يديأ ترّشن انأك

 ديرجتلاو
 م

 (38) رّيحلا نم بوث وأ يشولا نم ادري

 9 (ه0) ( يبنتملا ) بيطلا يبأ لوق هفوذحم نمو . يناثلا يي

 اهرغش و ٍبئاوذ ثالث تفك :

0-0 
 اًعَبرأ يلابل را

 اههجوب ءامسلا َرَّمَق ْتلبقتساو

 : هريدقت

 (39) ام تقو يف نّيرمقلا يي

 ينترأو ٠ ةليللاو اهبئاوذ ٍتالثي ًاعبرأ ٌبئاوذ ترأف

 دهع ام ىلع ّرمقلاو سمشلا نيرمقلاب ينعيو :ءرمقلاو اههجوب نيرمقلا

١ 
 . ناويدلا نم رييغتلاو :ادرب : ب كلل 2

 1 نم ةطقاس هك ا

 : هلاويد) (37)

 : هئاويد) (38)

 : هناويد) (39)

 .ةرمخلا :راوللاو .(مق تلاقو ) : ةياورب .(6/1

 .ابوث وأ : ةياورب ( 201/1
3 
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 (64 أ) زم تابتإ سمشلا وه هدنع اههجوف : ةينثتلا بيلغت نم امهيف

 نلألاب ةفرْعَم مسالا َدَرْوُأ كلذلو : .ًاسمش (5'اهبنوكب رمقلا ىلع اههجول
 وبأ .ًاعم ابهيف ديرجتلاو : ريكنت لحم هنأل ُهركنل كلذ الولو ؛ ماللاو
 : 90( تاديرجت عمج دقو ) (40) يماملا دمحأ

 يضراعب بيعمل ٌراَّوَن» ٠ لوقأ
 : خلاس دوسأ يبات نع يل رثفا دق

 انأك داؤزفلا تاجاحو ًابِيَشَأ

 خباط لَجرِم ردصلا يف اهب شيحب
 ىَوَه نإو بابشلل ينزح لك امو

 خماش سنألا نم ٍدْوُط نع ُبيشلا هب
 يل سيلو :خيش : سانلا لوقل نكلو

 خياشملا ربص رهدلا تابئان ىلع

 ا": (هنم فوذحملا مسق يف تاديرجنلا هذه نم لوألاو )
 ىوس اهيف ديرجتلاو :« خلاس دوسأ بان نع هنم يل رتفا دق» : هريدقنو
 : (41) ينوماملا بلاط وبأ . عبارلا

 .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام اس 0*4
 سلا تيس ني يي ب يم تت يي يي دب

 ريزولاو مكاحلا ديمحلا دبع رضاع . اه 4 ىف نم لوألا فصتلا لاجر نم يجنشولا يماعلا دمحأ وبأ (40)
 اب بجعيو بحاصلا اهظفحي ناك ةيئاخ نم ثايألاو . يمعلبلا هللا ديبع نب دمحم لضفلا ابأ
 .(139/7 : مالعألا) , (94 93/4 : ةميلا)

 ةنس يفوثو بحاصلا بحاص . ةرطاخلا يوق رعاش . نيحلا نب ماللا دبع :وه يقوماملا بلاط وبأ (41)
 شيلا بحاص يف ةديصق نم تايبألاو ( 223/5 : ءابدألا مجعم ) و ( 161/4 : ةميتيلا ١ ه 3
 . ةعبرسلا ليخلا : يكاذملاو (163/4 : ةسيتبلا ١ روحميس نب نسحلا يأ
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 ىلشحلا يف ىنُم ثأ هللا ىلإ

 اًريعس ابم يابنج َنَّمَصَت
 : تيبلا ةديصق نمو

 تملا ناسل (!ةارذ يف ىرك

 اريصق ىلايللا َعابو ؛ ًاليوط
 2 م

 اَكَذ اهنم ةلنسألا مت
 اريبث يك ادَملا هنم لِمْحَتو :

 : (42) هلوقو . يناثلا يف ديرجتلاو

 ىعلضأ نيب ىملا حل ىَمَط ام اذإ
 ايماط ليللا ىجد نم اجل تفّكعت

 ًاعئار ليللا َةرْثَت يف اجَش يسماف
 ايداغ حبصلا ٍةلَقَم 5 ىذق يحضاو

 : (43) هلوقو .لوألا يف ديرجتلاو

 ةرطخ لبللا اب وطّخي ال كامو

 (37 ب) مساورلا تالقْرملاب اهتمعَت

 ائاحسا نم ىجدلا يديأ اتيرشن دقو
 مهاردلاب ْتَطََقْن ورع ءادر

 : (44) يعْوَطُملا . يناثلا يف ديرجتلاو

 . هراد ل ءأاب مس

 . ظفللا يف ييفتلا ضعب عم (164/4 : ةميتبلا) ينوماملا بلاط وبأ 42
 نم ةفانلا : ةظرملاو ( 250/1 : صيصنخلا دهاعم) و ( 166/4 : ةمينبلا ) ينوماملا بلاط ويأ (43)

 . قيرطلاب ةقراعلا ةسرمملا : مساورلا .ودعلا نم برج : لاقرإلا

 مجعم ) ه 440 ةنم يلرتو يلاكملا مدخ : رعاشو بيدأ .٠ ص نب رمع صفح وبأ وه ييرطللا ش44(

 . ةلفاقلا : ريعلاو (435/4 : ةميئيلا ) رظناو ( 302/7 : نيفلؤملا

255 



 «ء و -

 ًالُصأ ىلا ريع مهب تّلقتسا انَل
 (65 1) انيتشت رهدلا فورس مهتشو

 نذل رو ىوملا كليم يف مُظنَأ تسلج

 انيقاوي يعمد نم رّثنت نيعلاو

 : يرسلا لوقو . يناثلا يف ديرجتلاو

 مايِِق ("*هل ٌُكلولمللو اَنّرضح
 ٌراَسِكنا اييف ًارظاون ضمن

 اقل باغلا ثيل (55) هنم انرزو
 .(45) رازي اثيل ا""هلبق رن ملو

 . يناثلا يف ديرجتلاو

 : ةغلابملا سنج نم يناثلا عونلا نم لوألا عونلا نم عبارلا عونلا
 هفراعتي ام ىلع وه سيل ةعانصلا هذه يف لمعتسملا ءانثتسالاو : ءانئتسالا

 : نايبلا ماع باحصأ نم حالطصا وه امإ « ةيبرعلا ةعانص يف ة ةاحتلا

 دوصقملا ىنعملا نوكي نأ هبشيو : هباخصأو (46) يمئاحلا نم ةعضاومو
 عئانصلا عضو يف دوصقملا ىنعملا نم ًاراعتسم نعم مسالا اذه نم 0

 , (55(لدحلاو) ع (؟737(وحتلاو) ٠ لوصألاو «رظنلاك رخآ رح ١

 ارق أ

 الا نأ دا
 موي هأ دل م»

 هل بقزن مو :آ ب

 با نم ةطقام -. 9

 ٌ نم ةطقاس وول

 ؛وول

 وتو ةلودلا فيس دم . بيدأو رعاش  نحلا وبأ ٠ ءافرلا يرلا نب دمحأ نب يرسلا :وه يرلا (45)

 .( 186/10 : ألا مسا 340/1 : ةميتلا ) رظناو ( 204/4 : نيفلؤللا مجم ) ها 312 ةنم
 هل . يوغل ءرعاش . بناك . بيدأ : يدادغلا رفظملا نب نسحلا نب دمحم يلع وبأ : وه يمتاحلا (46)

 .(222/9 : نيفلؤملا مجعم) اه 388 ةما يفوت ةيدقن تافلؤم
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 (60) امأف . انه ,ءيطولا نكيلف اذهف . يروهمجلا , عضولا يفو 29( لب )

 حدملا ديك أت هنأب مس نأ ةغالبلا 6/) ةعّنص يف ٌةداَعلا ترج دقف نلعافلا

 نم ذوخأم هنأ هرمأ ٌهاظ هنأ لبق نم رن دحلا اذه يفو . مذلا هبشُي ام

 نإ هنأل اهرمأب تايئزجلا الو اهّلك ٌداوملا ٌقباطي سيل ذوخأمل دحلاو « ٌداوملا

 يعانصلا ض ضرغلا بسحب هل سيلف ءضعب نع ٌرُصَق اهّضعب قباط
 :(47) هلوق قباط نيلف . ءانغ

 مهفويس نأ ريغ ميهيف بيع الو

 (تيببسلا ) ..لولف ع

 : (48) هلوق قباطي مل . مذلا هبْشُي اب حدملا ٌديكأت هنأل

 (تيبلا) َةَلاَلَم ايف نأ الإ ُبلكلا ّيِه

 يا تاكا تي ا

 أي كللذول < طيني الكت ”رعم ء حدملا هبشي اب ٍدكؤملا ٌمذلاو ع مذلا هبشي

 رخآلا ىلإ ةبسنلاب وه ام هب وه يذلا 5
 لكلا وهو وه ثيح نم لباقملا انل قبيف «620( مقا لصفلا وُه

 هبشي اب نيلباقملا دحأ ديكأت وه» : كلذ بسحب لوقن مث 0

 با نم ةطقاس 9 (4:

 . امأو د كلن

 . ةعانص : بال 0
 طفت >0:اهلا تح 0
 با نم ةطقاس ل (مد)

 : هتمتتو (11 : هلاويد ) يناييذلا ةغبانلا (47)

- 

 ؛ هتمثتو .٠ بئاغلا ريمضيو ةين نودب (774/2 : بادآلا رهز) (48)

 بلكلا يف كلاذ امو ةاعارم هوسو 0320000000000 اطل
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 روحنا دحلا وهو َلعافلا نوكي نأ يغبني ام ىلع انرثع دق نوككنف هرخآلا
 . يعانصلا رمألا بس

 رع مِمِراَيد ص اوُجرْعَأ نيل » : لجو زع هلوق لا اذه روصأ نيو
 لإ مه اوُمَقَ 6 ىلاعت هلوقو . (49) ه هلل ابر الوعي نأ الإ َقَح
 باكل َلْهَأ اي : هلوقو . )50 0 ٍابَِحْلا علا : هللا 0 نأ
 نأو از يه كر امو ايل لن امو للا امكمآ نأ َلإ نوُمِقنت لَه 7 ٠ 1 5 هم هس
 .(51) «نوفِساَف ْمُكَرْكأ

 : ةغباتلا لاقو

56 

 مهفويس نأ ريغ مهف بيع الو
 (52) بئاتكلا عارق نم لولف نبب

 : يدعجلا لاقو

 هقيدص ٌّرمَي ام هيف ناك ًىتف
 ايداعألا ني ام هيف نأ

 هنأ ريغ هئاريخ ْتَلَُمُك ّئتف)
 (53) ؟59(ايقاب لاملا نم يتبُي اف ٌداوج

 سناوأ ااه نأ الإ شحولا اهم
 (54)_لباوذ كلت نأ الإ ّطَضلا ان

 .اب نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام . انلإ

 با نم طقاس تيلا معلا

 0 : جملا (49)
 .8 : جوملا )50)

 ) )51الائدة  59.

 .تيبلا ركذ قبس دقو (11 : هناويد) يفابذلا ةغباتلا (52)

 .(121 :رعشلا دقن يف عيدبلا) و (367/) : باكلا) (53)

 .(116/3 : هئاويد) (54)
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 : (55) ينادمّهلا لضفلا وبأ عيدبلا

 : ًابخاز ٌرحبلا هنأ الإ ٌردبلا وه
 لبولا هنكل ٌماغرضلا هنأ ىّوِس

 :(56 (67 )١ رخآ

 ًةلالم اهيف نأ الإ بلكلا يه
 بلكلا ف كاذ امو ءةاعارم ةوسو

 ادّجوي نأ نكمي ال ناذللا امه نيلباقتلا نإ : لخادتلا : يناثلا عونلا
 نإ مت دحاو تقو يف (38 ب ) ةدحاو ةهج نم دحاو عضوم يف ًاعم

 (66) ةطيسولا عاونألا نم اهبتحت امِل نايلاع ناسج اهف نيسنج اَناَك
 راحاو جم ةبئرملا عاونألا كلت نم عون لك ءاقترا لبق نم ةريخألاو

 يف ررقت دقو .رخآلا هيلإ يئتري يذلا سنجلا ريغ سنج ىلإ امهنم دحاو
 الو ضعب لع انفع لّمحُي سيل ةيلاعلا سانجألا نأ ةيرظنلا ةعانصلا

 نيتاذلاو نيتقيقحلاو نيتعيبطلا ٍلئاقت ضعب تحن كتارعا الو اهنضعب لُخْدَي

 رخآلا تحت امهدحأ بكري نأ سبل هنألو ٠ 6” اهنيابتو رهوجلا يأوقو
 هتحت رخآلا لوخد نم ىو , 2( رجآلا ىلع امهدحأ لمحُي نأو)

 مسقنت ام هجوب ظافلألا ىلإ اهتبسن ةهج نم يفاعملو .هيلع هلّْمَحو
 صقخم هيلع ةلالدو هنع ةرابع وه لوقو ظفل هل سيل ام اههف : نيمسق

 . ةطيسبلا 1 بالا 60
 . .امهتيابت هو ب ام»

 0 2 ةطقاس _ (ه#ل

 بئاك (358-398) نامزلا عيدبب بقلمل نيسحلا نب دمحأ :وه ينادمحلا لضفلا وبأ عيدبلا (55)
 دهاعم) و (300/4 : ةميتبلا ) رظناو ( 161/2 : ءابدألا مجعم ) تاماقملا بحاص . رعاشو
 2113/3 : صيصنتلا

 . باتكلا اذه نم 287 : ص رظنأ (56)

289 



 ل وا 00 0
 ةهرابع وه يوفو دفهقفل هلا ام ايمو . ضاهتحاب ةلاعلا ةغيصلا يعول

 . حدملاك لوألاف 0 صاصتخاب  ةلادلا ةغيصلا ينعأ . هيلع ةلالدو

 . ببسملاو . ببسلاو . لاحناو . عنتمملاو . نكمملاو . بجاولاو . . مذلاو
 م00( هنأ ) ينعأ ٠ اتا طفل هيلع لدي سيل امم كلذ ةبشأ امو

 . باجيالاك يناثلاو . هيلع لدي لوق وأ ٍظفل لكشو ةغيص هل سيلأ
 ليلقتلا ظافلأو . دادعألا لاكشأو . سانجألا لاكشأو . بلسلاو
 وأ ظفل لكشو ةغبص هل سيل امم كلذ ريغو . ربخلاو . بلطلاو . ريثكتلاو

 هسفنب نيبلا نف (68 أ) كلذك كاذ ذإو . صاصتخاب هيلع لدب لوق
 الأ ةلالدلا ضرغو ةرابعلا جبنم لضأ ٍِق بجاولا نمو . رمألا لوادتم

 لاحنلا نع الو . لاحملاب بجاولا نع الو . مذلاب حدملا نع ربعل

 ببسلا نع الو . نكمملا نع امهم الو . امبنع نكمملاب الو . بجاولاب

 نع الو . بلسلاب باجياالا نع الو . ببسلاب ببسملا نع الو . ببسملاب
 . رثكألاب لقألا نع الو . لقألاب رثكألا نع الو . باحيإلاب بلسلا
 ىلع لادلا وأ هلباقملل عوضوملا لوقلا وأ ظفللاب لباقملا نع ربعي الأ ةلمجلابو
 ادحاو نأ لبق عيتمملاو بجارلاك عضو صاصتخا ريغ نم هلياقم

 وأ طّسوتمل اهسَق اطسوتم اعون وأ ًايلاع ًاسنج نوكي نأ امإف هذه نم 0
 ّرخآ دج ىلع لمحُي الو ءيش تحن بْنَتَي ال يلاعلا ى ايلاف ل

 الو هميسق ىل 0 لمح ال "1 مسقلا عونلاو .٠ ةنايب قبس دق ا الصأ 0

 ىلإ ًاعم ابئاقترا لق ديا ار رخآ سنج تحت رخآ عون ىلع

- 

 هلك كلذ ررقت دقو .٠ رخآلا هيلا يقنري يذلا سنجلا ريغ سنج ىلإ نييلاع

 نيسنج تح نيذللا نيعونلا م حاب دحاو ءامثراو .٠ 5 اهّمعي رنج

 . با نم ةطقاس و

 .ايخأ ول “3 0١
 رك
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 نايلاع ناسنج بجاولاو نكمملا نأ اضبأ هسفنب نيبلا نمو . تايرظنلا يف
 نايلاع ناسنج بلسلاو باجإلا نأو . مذلاو حدملا كلذكو . يناعملل

 ٌابءدب ةهينمم هب هيلع ةلالدلاو خلاب نيسنحلا ع نع ةرايعلاف . لوقلل

 ناذللا نه (72) نيلباقتملا نا انلق دقو . هل ةلباقملا ا لع ناك ذإ َه ةرورضو

 تقو يف ةدحاو ةهج نم دحاو (*2) عضوم ف : ًاعم ادّجوي نأ كمي ال

 ةرابعلا جهنم لصأ سفن يف ىرخأ 3 نم 2 غاس اَّمَلو . . دحاو
 ةقيقحلا ىلإ ةهجلا كلت نم لوقلا ماسقنا لبق نم ةلالدلا نوناقو ( 691)

 ام ةبسن ىلع انايحأ ةقيقحلا نع د يزاحجلا ٌريبعتلا . 7*7 زاحملاو
 لزجألل ًابلطو ليواقألا لاكشأ نم حصفألل ًارايتخاو مالكلا يف ًاعاسنا

 لكشلا ىلإ لوقلا نم حبصملا لكشلا نع نوُِعَي امم مينإف ٠ "اهم
 (39 ب) ضرغ ىضتقم ىل عاابرع درفملا ظفللا ف كلذكو . حصفألا
 اس . باتكلا اذه يف اهتفرعم مون ىلا ةغالبلا ةعئص ةباغو نايبلا م

 هعضوم هعضوو . رخآلا مقوم نيلباقتملا ىلع نيلادلا نيلوقلا دحأ عوقو

 وأ ِةَلاَقَم ةيظفل ةنيرق نم ةلالدلا ةوق ىلع ًاداتعا ةغلابملاو عابتالا ضرغل

 م طيسولا عوتلا اذه عوضوم ةلالدلا نم عونلا اذهو . ةيدوجو ةيلاح

 ٍلصأ ظفح هيف ةطبرشلاو ٠ نايبلا ملع نم ةفلابلا سنج نم يناثلا عونا

 جيم وه كلذ نأ لق نم تقي رب ماصتعالاو 335 ُهلاسمتسالاو 8 عضولا

 ظفلل  انايحأو عضاوملا ضعب يف ضعي ضاع هنأل هوناقو ز راجل

 نأ لثم يف زيقحلا دضولا يف ل سل كج طلال رجب ام يضرغل لوقلاو

 ظفللا ) ا عوضوملا ىنعملا لباقم ىلع لوقلاو ” ظفللاب د

 ,(نأ) نودب نيلباقتمللا :5ٌ ب 4

 .عوضرم :باد
 . لالا هب 2 فلز

 . اهتم : 2 ل

 هل وه عوضوملا هاب لي
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 ا 7"'(هب لالخإ الو ودوم ةقيقحلا لاطبإ ريغ نم)''”'( لوقلاو
 وه اذه يف مهدنع ةغلابملا ةجوو . لصألا عجور َضراعلا لاز اهم كلذلو

 داز اذاف : ضعب نم اهضعب ّلِصفَي ٌدح اههنيب امنإ نيضيقنلاو نيلباقتملا نأ

 ةلرينمللا ينم دربال بهدم ال هنأ .هدنط "ىلإ ىكملا' دج لع اقدح

 : (57) لاق اذهلو + ايي ةطساو

 (تيبلا) ُكلِحضُي ام دئادشلا ٌّرشو

 : ءالعلا وبأ لاقو

 (58) (تيبلا) ٍكْحَّضلا ةدش نم نانبعلا مدت دقو

 لبق نم ىضترم ريغ يدنع وهو : مهضعب لع ىنعملا (0[) اذهبو
 ريغ رمأ هلباقم ىلإ لباقملا ساكعنا ةلمجلابو : هدض ىلإ ٌدَضلا ٍساكعنا 3

 ةّدوربلاو : ةدوربلا ) ىلإ تسكفنا تهانث اهم ةرارحلا رن " انف « لوقعم

 ناذللا نارمألا امه نيدضلا نإف : ةرارحلا 7 ( ىلإ تسكعنا تهانت اهم

 ىصقألا فرطلا يف امبنم قحناو لكو : دعُبلا ٌةياغ دوجولا يف اههنيبن ُدْمبلا
 دضلا ساكعنا نأ هسفنب نيبلا نف كلذك كاذ ذإو . نيايتلا يف رخآلا نم

 اذافو : مهّلوق نوكي نأ ًاذإ يغينيف : لوقعم الو نكم ٌريغ ٌرمأ هدض ىلإ

 نأ ) هّماَتو ؛ ةرابعلا صقان « هدض ىلإ سكعنا هدح ىلع اهدحأ داز

 يف قطانلا ضارغأ نم ام ضرغل ايئاذ ال ًايعضو ًاساكعنا و : 60( لاقي

 ,با نم ةطقاس ب9 47

 . ةعوضوم ةقيقحي لاطباو لالخا ريغ نم : ب راع ب 98
 با نم“ طفام .ننفوقعملا نيب ام 0

 11 نم ةطقاس د اعلا

 . ةبسن الو ةما نودب (191/2 : ةئزاوملا) (57)
 : ةباورب ( 1984/4 : دنزلا طقس ) (58)

 كسحضلا ةرثك نم قادحألا عمدت دقف هتدجو دجول يعمد اوبسمت الف
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 عاستالا يف طّسوتملا سنحلا اذه عاونأ نم زم (1(دحاو) دحاو

 كلت نم دحاو دحاو نع انه اه صحف نأ يغبنيو ٠. ةراعتسالاو

 عضوم اهضعب ةلباقتملا ياعملا عضو مهل غاس كلذ لبق نِمف « ضارغألا

 لصأ ظفح عم كلذك نيلباقتملل ةعوضوملا ليواقألاو ٍظافلألاو ٠ ضعب
 عضوم ٌمذلاو « مذلا عضوم حدملا اوعضوف : (59) هب ماصعإالاو عضولا

 بجاولا ةروصب نكمملاو ٠ نكمملا ةروصب بجاولا اوجرخاو ؛ حدملا
 كاسمتسالا ةطيرش ىلع ضعب نم اهِضعب يناعملل ٍظافلألا ةراعتسا
 5 بابسألا نم لقا دق ام لق نم حضاولا ««!رمألا نمو . عضولاب

 لمتشي يئنلا عاونألا 3 : حصفألا مهرايتخا نم روك ذملا ه ببسلا ةصاخيو
 مالكلا نم يه سنجلا اذه نم يناثلا عونلا نم طيسولا عونلا اذه اهيلع

 ىلإ انيهتنا اذإو . فيرشلا يببلا لوقلاو ٠ قئارلا لرزحلا ظفللاو ٠ حصفألا

 عاونألا يف نولئاق 2520( هللا نوعب ) نحنف ( 71 ) انمالك نم عضوملا اذه
 سنج وه عونلا اذه نإ : لوقتف لخادتلا وعدملا عونلا اذه تحت ييتلا

 : ةليازملا : يناثلا .ةسبالملا : لوألا : ناطيسو ناعون هتحت طسوتم

 تاذ ريغ يفلاعملا لخادت وه ةسبالملاو : ةسبالملا : لوألا عربا

 ُلدَي ( 40 ب) رلوق وأ ظفل ٌلكش الو ةغيص اهل سيل يتلا ينعأ : غّيصلا

 : عاونأ عير هتحن طسوتم سنج وه عونلا اذهو . عضو صاصتخاب اهيلع

 ام ىلع (60) ةهجلاو : ىرخألا ةروصب تاهجلا ىدحإ جارخإ لوألا
 : ثلاثا ةلئاقنو: تلا مسا بسلا ةيمست : يناثلا . قطنملا يف فرُع
 ُهَل ناك اب ءيشلا ةيمست : عبارلا ٠ ُهلباقمو مذلا عضوم حدملا عضو
 : هالوأو

 .ابا نم ةطقاس ل 0

 .رمأ :بادلا 62

 .5 نم ةطقاس ب دل

 .(مصع : ناسللا) ىتعمب مصتعاو مصعأ (59)

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (60)
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 ادهو : "*"( ىرخألا ةروصب تاهجلا' ىدحإ جارخإ 7 لوألا عونلا

 ةروصب نكمملا جارخإ : لوألا : عاونأ ةثالث هنن طسوتم سنج وه عونلا

 لاما جارخإ : ثلاثلا . نكمملا ةروصب بجاولا جارخإ : يناثلا . بجاولا

 : لاحّملا ةروصب أعم اهُجارخإو بجاولاو نكمملا ةروصب

 ىلع دعب فقن ملو : بجاولا ةروصب نكمملا ,جارخإ لوألا عونلا
 هللا لوحي ("؟!اهنع صحفلا دعب اهكردتسن نأ ىبسعو . ةصاخلا هَروُص
 5 (هم) ( ىلاعت )

 ع هلوق هروص نمو : نكمملا ةروصب ٍ بجاولا جارخإ يناثلا 0

 ىَسَعَف ٠ : هلوقو . (61) « ًادوُمْحَم اَماَقَم لبو كتعي انأ ىلع : ل :

 نأ كد ىسع و 7 : لوقو (62) ه ِهِدْنِع نم رمأ وأ حْنملا 1 نأ هللا

 . كل ريت َومَو اش اوهركَت نأ ىَعَو » : هلوقو .(63) همكم
 رمألا ن م هلك اذه نإف .(64) ركل رش وه وُهَو ًائيَش اوُيِحُت نأ ىَعَو
 رعاشلا لوقو . نكمملا ةروص يف جرخأ 1 (07) تباغلا بجاولا

(65272): 

 ْ ليم حيرلا يف تلام اذإ يلعل
 مدي نا ناّيبذ يلا نبا ىلع

 .قايسلا اهاضتفا ةدايز ل ظ*»
 صحفي نأ 0 م

 .انا نم ةطقاس لا

 . ثلاثلا : ب دو

 ,79 :ءايمالا (6|)

 ) )62الائدة  52 .

 8 : ءارمالا (63)

 216 -: ةرميلا (64)

 يحن : بدو . كلملا دبع ني ماشه وهو تابذلا ينأ نب با : ةياوربو ةق نودن ( بند : ناللا ) رظنأ (65)
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 سامو ف
 . ةلاحم ال مدني نأ ديري املاو . ناكمالا جرحم همالك جرخاف

 اعم اهجارخاو بجاولاو نكمملا ةروصب لاحا جارخإ : ثلاثلا عونلا
 سنج ةمسقلا ءافيتسا 5” بسحب عونلا اذه كلذلف : لانا ةروصب
 الإ ةلمعتسم ةصاخ ةروص ىلع اَهَل دعب فقن مل ادع عاونأ هته طسوتم

 357 هروص نمو . نكمملا ةروصب لاحملا جارخإ ابنم وه يذلا عونلا

 (كييلا)١٠ ” سورا وتم نايات“ لعل

 هجارخاو نكمملا ةروص يف هب ءاج عنتمملا لاحنا نم '"”!اذهف
 , هجرخُم

 ةيمستو ببسملا مساب ببسلا ةيمست :وه عونلا اذه : يناثلا عونلا
 : ناعون هتحن < طسوتم سنج وه كلذلف : ببسلا مساب ببسملا

 ع هلوق روم نمو : ببسملا مساب ببسلا ةيمست : لوألا عونلا

 ينج نب حتفلا وبأ هّدشنأ هلوقو .(66) ٠ راَّلا ىلِإ ينوُعْدَتَو ١ : لجو
 :(67) "90 ( ىلاعت هللا همحر 0 < صئاصتملا باتك

 "يح

 انيِعُم لجأ 0 نإ ْتَملَع دق

 انيط قولَكلاب ةهطلختل 0
 هل 9

 م00 لوق هروص نمو : ببسلا مساب ببسملا ةيمست : يناثلا عوتلا

 لاييسي اص للا!

 رهف :بآ 0
 ل فام حب كك
 يق :اما 5 0

 .4] : رفاغ (660
 . ضلخألا : ةياورب ( 144/2: يلامألا ) رظناو ( 17303 : صئاصخلا ) ين ديرد نب ركب ربأ هدشنأ (67)

 . بيطلا : قرتخلاو
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 : (68) "*”(رعاشلا )

 (تيبلا) اًرّدحتو هِنْنُم يف ىدنلا 00 ىّلَعَت

 . هيف نيس هنأل ىدن محشلا ىمسف

 هجارخإو مذلا عضوم جردملا عضو امإ : وه عونلا اذه . ثلاثلا عونلا
 اذه كلذلف : هجرخم هجارخإو عدلا عضوم مذلا عضو اماو :٠ : هجرخم

 يف حدملا ُدورو : لوألا : ناعوت هنحت طسوتم سنج اضيأ وه ثلاثلا عونلا
 : حدملا ةروص 5 مذلا درو (03 أ( : : يناثلا . مذلا ةروص

 ةروص يف جيلا دوروو : ملا ةروص يف حدملا دورو : لوألا عوتلا
 ىلع هل ًادمح مشب نم ةبتر يف َلَصَح دق حودمملا نأب ) ٌراعشإ وه مذلا

 ٍِق 6 عقويو دج يذلا وه لضافلا نأل .٠ هج ءانبأ هذبو . هلضف :

 : لاف اذهس ٌرعاشلا ٍََص دقو : هيلإ تفتلُي ال صقانلاو « هضرع

 دساح نم رهدلا تْوَلَح الو

 دَّسحُي نس 0 انإاف

 هنعلو تفرعشأ ام هنا هلئاق يلو كارب يبطل قمار لو

 . كلذ ةبشأ امو ههّحصقفأ ام هللا

 ابا نم ةطقاس ب 4١

 . (ةروتسملا بجحلا عفر ) نم رييغتلاو . ىلاعت : ب نا ا

 . ب نم طقام نيتفوقعملا نيب اما ا

 : ثيلا رفصو (110/1 : ةروتسملا بجحلا عفر) (68)
 ثا ل عشا سس ىدنلا هيرضي درفلا بادعلا روثك

 .رطملا : لوألا ىدنلا اني .مجشلا : ىدتلاو
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 اضيأ 690( مذلا ةوروو) : حدملا ةروص كش مذلا دورو +: يناثلا عونلا

 يف نإف : هنيعب ملا ظفل نم مومذملا ىلع دشأ وه 001 ( حدملا ةروص يف )

 ١ ل لقاعلا ريغل مهلوق كلذو : ءزهلا نم ًاعون مدلا عم كلذ

 كنب َقُذ» : لجو زع هلوق عونلا اذه روص نمو .« ملاع اي ٠ : لهاجللو
 : (70) رعاشلا لوقو . 0 69) ميركل يزعل تأ

 ةَرفْغَم ملل ٍلْهَأ ملظ نم َنوُرَجَي
 اناسحإ ووَُّسلا لهأ ةءاسإ نمو

 يذلا ةيمست عنو : : هابقعب وأ هاّلوأب ء ءيشلا ةيمست : عبارلا عوتلا |
 . هالوأب هتيمست لوألا : ناعون هتحت طسوتم سنج وه 2970 هابقعب وأ هالوأب

 : هابقعب هتيمست : : يناثلا

 ءيشلا ةيمستو : هالوأب 209( ء ءيشلا ) (”97ةيمست لوألا عرتلا
 ىرخأ لاح يق مسالا كلذ بَحصئساف لبق نس هل ناك اع ينعأ 3 هالوأب

 : (71) رعاشلا لوق هروص نمو ٠ اهبلإ ٌراص

 اماع نيتئام ىتفلا شاع اذإ
 (74 أ5) هكَتَفلاو ٌةَّدَّملا بهذ دقف

 .ابا نم 105 00 ل لأب

 .ابآ نم ةطقام ل 2

 3 1 اقع نا
 . هتيمست 01 ول

 01 نم ةطقاس .- وول

 49 : ناخدلا (69)
 ,(19/1 :مامت يلأ ةساح) يف ةمجرتلاو تيبلا رظنأ . فينأ نب طيرق (70)
 (214/3 : يلامألا) و ( 348 : يريرحلا تاماقم ) و ( 106/1 : باتكلا ) يرازفلا عبض نب عيبرلا (71)

 .ةبض نب ديزي : ىلإ (293/1 : باتكلا) هبسنب انيب 0 تاياوري
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 كى هيلإ ريصي امو م هلا ينعأ : هابقعب ء ءيشلا ب : يناثلا عونلا

 َيِناَرأ يلع لجو نع لوف نوع 0 (101!افصتم دعب نكي مو لاح

 ناك اذإ هابقعو هلامب 2192!( ارم بنعلا ىَّمَسف) (72) 0 رِصْعَأ
 ذ ىلإ ًارئاَس

 لخادت وه ةلبازملو : ةليَرملا : : لخخادتلا عون ةمسق نم يناثلا عونلا
 ظافلأ ةينبأ اهل لوألا (عضاولا َلَمِج دق يتلا ينعأ ْخْيّصلا تاوذ يناعملا
 خيصلا هذه لحادت نألو . عضو صاصتخاب ابيلع 1 َليواقأ لاكشأو

 ىنعأو . كلذك اهتيمك يف امأو . ضعب عم اهضعب اهتيفيك يف امإ نوكي

 لع كيلا كوصنز + تلتبلا نع تاعالا لرعد غيصلا تايفيك لخادتب
 دادعألا لاكشأو . ضعب ىلع اهضعب سانجألا لاكشأ لوخخدوا . باحيالا
 ا وع ثينأتلاو ريك ذتلا لكش سانجألا لاكشأب ىنعأو . كلذك

 لوخد غيصلا ةيمك لخادتب ينعأو . عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا لكش ددعلا
 وللا اذه ّراص . ضعب ىلع اهضعب اهغيصو ليلقتلاو ريثكتلا (154) ظافلأ

 0 ةيفيك لحخادت : لوألا : ناعون هتحن 1957( اطسوتم ًانج)

 : اهتيمك لخادت : يناثلا

 نم هانلق ام وه ةيفيكلا لخادتو : غيصلا ةيفيك لخادت : لوألا عونلا

 ظافلألا ةيفيك ٌلخادت امإو . بكرملا لوقلا ةيفيك لخادت اما وهو لبق
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 هتحت طسوتم سنج وه عونلا اذه نذإف . ضعب ىلع "'"*اهضعب ةدرفملا

 ةيفيك ٌلخادت : يناثلاو . بكرملا لوقلا ةيفيك ُلخادت : لوألا : ناعون
 : ةدرفملا ظافلألا

 عاونأ ٌرهشأو (75 أ) : بكرملا لوقلا ةيفيك لخادت : لوألا عونلا
 لخادت : يناثلا . بلسلاو باجيإلا لحادت : لوألا : ناعون عونلا اذه

 : ربخلاو باطلا يكش

 لادبإ وه كلذو : بلسلاو باجيالا يلكش لخادت : لوألا عونلا
 باجالا عضوم هعضوو بلسلا لادبإو . بلسلا عضوم هعضوو باجيالا

 بلسلا ٌلادبإ : لوألا : ناعون هتحت طسوتم سنج وه عونلا اذه كلذلف )

 باحجيإالا لادبإ : يناثلا .(42 ب) ©9770 باحيألا مضوم هٌعضوو

 ١ : بلسلا عضوم هعضوو

 000 عضوم هعضوو بلسلا لادبإ ) : لوألا عونلا
 لهأ دنع ٌوعدملا وه باجيإلا عضوم هعضوو بلسلا لادباو

 هللا 0 يسرافلا يلع ينأ ىلإ ةبوسنم ةبمستلا هذهو ٠ (159) ديرجتلاب

 عونلا اذه نيب كرتشم مسا ديرجتلاف هنع كلذ َّمَص نإف 00 :٠

 ءيشلا يفن وهو ٠ قارغإلاب بقلملا لوألا عونلا نم ثلاثلا عونلا نيب

 هّتلمأت اذإ هنأ ينعأ باجيالا ةروص ف بللا ٌدورو هنأ 2"( يأ ) هباحيإب

 لُزِجو . مالكلا نساحم نم وهو . الم هّئطابو اباح هرهاظ تدجو

 .اهضعبو : بدلا 0“
 3 نم طقام نيتفوقعملا نيب امال "0
 . قايسلا اهاضتقا ةدايز ب 40*)
 .ديرجتلا با 4مل

 .ان نم ةطقاس ل د

 لأ نم ةطقاس ل 0



 نزل اني 4 321 كو ع لوف "روع طوا ليواقألا حيصفو . لاكشألا
 0120( مهنم) نوكيف لاؤس مهم نوكي ال يأ (73) ٠ ًافاَحْلِإ ساّنلا
 اهيلع ديرجنلا رهوج ٍلوق قابطنا يفو ةروصلا هذه يف ناك نإو ) ؛ فاحلإ

 ٌةَعاَفَش مُهُعَقَت اًمَقو : هّلوقو , 210( مهضعب هركذ رَظَن

 دقو . اهباجيإ الو ةعفان ريغ ةعافش تابثإ ُدارملا يلف ٠ (4( َنيِعفاَشلا

 نسي ؛ : ىنعملا لب . 75) ٠ َنيِعفاَش ني انل امه : رخآ عضوم يف لاق

 يلو هَل 1 لجو زع هلوق هنمو ٠. ةعفان نوكتف ةعافش مهل نوكت

 : 2159(سيقلا ءىرما) 01140 لوقو 06 للا ص

 هراّتمب ىدتهي ال بحال ىلع

 (77) اَرَجْرَج ّيِطاَلا ُدْوَعلا ُهفاس اذإ

 سيل ) : ىنعملا امئاو 61 الو يدفدتوب ال راك كايا ةاركا نسل

 .0هب ىدتهبف رام هل (76 أ)

 هبطعي عون وه : بلسلا ةروص يف باجيإلا ("*!دورو يناثلا عوتلا

 دروأ ام الإ ةلمعتسم ةصاخ ةروص ىلع دعب هل فقأ ملو ميسقتلا م ًءافيتسا

 , با نم ةطقاس 9 م4

 .اب نم طقام نيتفوقعملا نيب اها 4'اد)
 . هلوقو :باس منقل

 داما ف ةطئاس ل 411

 3 50 2 لل
 .ةورو

 . ةلأسملا يف حاحلالا ةدش : فاحلألاو .273 : ةرقبلا (73)
 48 :رثدملل (74)
 . 100 : ءارعشلا (75)
 2111: ءارسألا (76)
 طبنلا ىإ ةبن : يطابلا .همش :هفاس .حضاولا قيرطلا : بحاللاو (66 : هلاويد) (77)
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 : مهلوق عونلا اذه روص نم ٠ : اولاق ٠ اهِضنْرَأ مو يل مهضعب

 لاز امو : ًامئاق هللا دبع كفنا ام : مهلوقو ٠ همركأ مل ٌديز :يحي مل ول
 . يلكلا اذهل ةيئزج ريغ (''؟'روصلا هذه نوكت نأ هبشألاو :«اماع ديز

 . عونلا اذه نم صخش ريغو

 عونلا اذهو : بلطلاو ربخلا يلكش لخادت : يناثلا عوتلا

 ربخلا لكش عضو : لوألا : ناعون هتحت طسوتم سنج وه (119)( اضيأ )
 0 بلطلا لكش عضو : يناثلا - بلطلا لكش مضوم

 بلطلاو : 22* بلطلا لكش عضوم ربخلا لكش عضو .: لوألا عونلا
 5 زع هلوق هروص نمو . . صوصخب رمألا ىلع وقم هوما اذه يف
 : ىنعملاف .(78) ٠ ٍنلباَك ٍنيَلوَح "لهدا نْعِضر ُتاَدِلاَوْلاَو »
 . ربخم 0 انلا م لجو رع هنأب اَتَعَطَ قايسلا_ةلالد نألا ٠ تادلاولا

 09 نهِسْفْنأِب نصب َنصْئَرَي جاوز نوُرَدَبَو كم َنْؤْفوب َنيِذلاَو ١ : هلوقو

 : سيقلا ءىرما لوقو .« نصيرتيلو يأ 21200( ةيآآلا )

 ًاننسَو ًاطقأ اهنمأ مسِسوُحَف

 (80) يرو مَيْش ىنغ نم كّبحو

 ءربخلا ٌلكش ©9320( هلكش) هلك اذهف .هديز كبسح» : اولاقو

 ابا نم ةطقام كلليإ

 2 ةروصلا 3 5522 لل

 ابا نم ةطفئاصس ب 4«

 . ب نم طقاس نيتفوفعملا نيب اما 20
 0 نم ةطقاس 6

 1 نم ةطقاس مدل

 3 : ةرقبلا (78)

 , 234 + ةرقلا (79)
 .نيحلا لثم : طقألاو .,(137 : هناوبد) (80)
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 : مهلوفو 0 سانلا ومني كبسح مهلوق ةليلذو رمألاو بلطلا ةانعمو

 ا دلال دل حلما ىلع 0 نع لعف ٌزرما هللا قتا»
 . هيلع
 هروص نمو : ريخلا لكش عضوم بلطلا ٍلكش عضو يناثلا مولا

 07 0 ُنَمْحَرلا هَل ْدْدُمِيلف ةلالضلا ىف ناك َْم 107 : لجو زع هلوق
 : مهلوقو ١ )82( ٠ لجاّسلاب ميلا م ِهِقْلَلَف ٠ : ىلاعت هلوقو : (81) هَّدَم

 ما مع
 « رصبأو مهب عيلسأ : : لجو زع هلوق نمو ٠. بّجعتلا يف ديزب 'نسحأ و

 الكش وه ل لكشلا اذه نأ ةيبرعلا يف رمألا هيلع رقتسا يذلا نإف . (83)

 .وحنلا ةعانص يف كلذ ناب دقو .ريخلا لكش عضوم ٌعوضوم بلطلا

 لخال مِضو امنإو : ةدرفملا ظافلألا ةيفيك لخادت : يناثلا عونلا
 أتعب اغا 3 ةبكرملا (43 _ب) ليواقألا لخادت سنج يف ةدرفملا ظافلألا

 الف ل بكرم سلوق زج تذعأ ىم ةدرفملا ظافلألا يف لخادتلا اذه

 سانجألا لاكشأو دادعألا لاكشأ  الئم تذخأ ول هنأل « ّلَقعُي

 لخادتو . لخادت ريغ نم لوألا هعضَو ىلع ناكل بم دحاو لك دارفناب
 لخادت : : لوألا : عاونأ ةثالث هتحت طسوتم سنج وه ةدرفملا ظافلألا ةيفيك

 لخادت ٠ كلاثلا . دادعألا لاكشأ لخادت : يناثلا . سانجألا لاكشأ

 نم يأ هنم قتشملاو ًاردصم ةاحنلا دنع ٌوعدملا وهو لوألا لاثملا يلكش
 : لوألا لاثملا

 سانجألا لاكشأ لخادتو : سانجألا لاكشأ لخادن : لوألا عونلا
 . ريك ذتلل ثينأتلا لكش عضو امإو ) ثينأتلل ريكذتلا لكش عضو امإ وه

 .75 :ميرم (8))
 239 :هط (82
 .38 :ميرم 80
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 لكش 207( ضو ) : لوألا : ناعون هتحن  طسوتم سنج أذا وهن

 : ريكذتلل ثينأتلا لكش عضو : يناثلا . 0*02(ثين داتلل ريكذتلا

 : مهلوق هروص نمو : ثينأتلل ريك لتلا لكش عضو لوألا عونلا

 "0 ةأرماو 5 رساحو . قشاعو . لماحو . ضئاحو . ئلاط ةأر مآ |

 !: بولرق هروص نمو: ريك ذتلل ثينأتلا لكش عضو : يناثلا نا

 . (84) ٠ انروُكذل 5 ةَصِلاَخ » : لجو زع هلوقو ياني ةمدلع لجر

 . كلذ نود يأ « كل ةصلاخ رمألا اذه ٠ : مهلوقك وهو

 لاكشأ لخادتو : دادعألا لاكشأ ٌلخادت (78 [) : يناثلا عونلا

 : ناعون اهّرهشأ عاونأ هتحت طسوتم سنج 29!( اضيأ ) وه دادعألا
 لكش عضو يناثلا . عمجلا لكش عضوم درفملا لكش عضو : ع لوألا

 : درفملا لكش مضوم عمجلا

 هروص نمو : عمجلا لكش عضوم درفملا لكش عضو : لوألا عوتلا
 : ريرج .ه ملَسو انل برح مهو .قيدص ٌموقو .ٌودع ٌموق» : مهلوق

2 

 (85) (تيبلا) - ْقيِدَص حمو ءادعأ مُهْسأب

 2 م 0 كا # نم 5 1
 5 هيرخ جراخو هوابا مئاق لجري تنررم | : اولاقو

 درب ٠ : اولاق : درفملا لكش عضوم عمجلا لكش عضو : يناثلا عونلا

 . قايسلا ا نش ةدايز 02 ل

 . بأ نما طقام نيتفوقعملا نيب اما للا “31

 اس نم ةطقام

 139 0 مسأل هير

 كيلا ةمتو (315 : هناربد) (ظك)
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 ا 020 ىف 2 3 لا
 2227 قرابشو ٠ مدارش بوبو . ناكخا ةمرِبو . لامسا بوثو : قالا

 - م ع

 .« طامسأ ليوارسو : ٌطامسأ لعنو

 ره عونلا اذه : قتشملاو لوألا لاثملا يلكش لخادت : ثلاثلا عونلا
 لكش عضو اماو ء قتشملا لكش مضوم لوألا لاثملا لكش ضو امإ ًاضيأ

 : ناعون هتحت طسوتم سنج وه كلذلف . لوألا لاثملا لكش / عضو قتشملا
 لكش مضو : يناثلا . قتشملا عضوم .لوألا لاثملا لكش / عضو لوألا
 : لوألا لاثما مضوم قتشملا

 1 277 عضو : قتغملا عضوم لوألا لاثملا لكش عضو لوألا عونلا

 هيلع ام لع ةغل ايلا ٍضرغل نوكي قتشملا لكش ”مضوم لوألا لاثملا لكش

 بْرَض مهردو ٠ 23 لجر» : مهو هروص نمو ء نستجلا اذه مضو
 « موصو ٠ . ىضرو ٠ ُّلْدَع لجرو . ْفْيض ناو ءروز ةأرماو ٠ ريمألا
 نونعي ٠ برضلا مهردلا هو مدل ( مركلا ) ٠ مركلا لجرلاب » نوعي مهنإف

 « فيض نانإوو ةرئاز هب 2129 نونعي م روز ةأرماو و بورضملا هب

 (اد1) لوأ ”تالاثم اهلك اهنا لبق نم ٌرخآلا كلذكو . ؟'*” افئاض هب نونعب
 (791) لزتو « اهيلع تالومحمو ءامسألل ًافاصوأ تعج رداصم يأ

 ىنعم يف ينعأ تملا مسالا ىنعم يف يهو « ةغلابملا سرعت اع ًارابخإ
 , "22 ماسألا هذه هل ٌدجوت ْنَم مسا

 و: لوألا لاثملا لكش مضوم ةتشملا لكش أ عضو : يلاثلا عوتلا

 . قراشب 5 2

 .. لاثملا لكش عضو - يالا : ب ةرابع 7 44“

 . قايسلا ابيضتقب ةدايإز هج للا

 .أ نم طقاس نيتفوفعملا نيب اها 419
 . ةقلاض : باد ما

 .ىلوأ :باس
 .ءايشألا : ببال
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 وه لوألا لالا لع (44 ب) مضوم قتشملا مسالا لكش
 هروص نمو . ع رز ايكوم لوألا, لاثملا عضو ؛ ىلإ (86)هسايقب

 , قدصل يأ 26 « َقِداَصَل َنوُدَعوُي امن 00 يملاعت هلوق - ينأر ىلع

 جرخ» : مهلوقو ٠ امايق (0320( هب ) نونعي ٠ ًامئاق مق مهلوق اهنمو

 : قدزرفلا .اجورخ (340(هب) نونعي «اجراخ

 امم ٌرهدلا مش ال َةَمْلَح ىلع
 (88) مالك و ف نم اجراخ الو

 جرب الوو : لاق هنأك لوألا لاثملا لكش# عضوم قئشملا لكش مضوف

 ١. ةروسيم ذو ةروسعم عدو : : لوقعم هل سيلا : اولاقو .: اجورخ

 لخادت : 290( غيصلا تاوذ ) يناعملا غيص لخادت ص يناثلا عونلا
 ىلع ٌلادلا ظفللا لادبإ وه 17 فلا 6360 لخادتو : اهنيمك
 ىلع ًلادلا ظفللا لادبإو : لقألا ىلع لادلا ظفللا عضوم هٌمضوو رثكألا
 وي مكد : لثم كلذو : ءرثكألا ىلع لادلا ظفللا عضوم هعضوو لقألا

 : اهعضو ل يف ضقانتلا ىلع اينب (138) ( امهبناف ) قاذحلا دنع « برو

 5 ء ليلقتلل ٠ بر » عضو لصأو :ريثكتلل ٠ «مكد عضو لصأ نأل
 احمل  ةيزاحملا ةلالدلاو ةيغالبلا ةرابعلا ةهج نم اهلا ضعي
 نيلوقلا ىلكش نم دحاو لك لادبإو : ىرخألا ناكم امهادحإ ةراعتساو

 .اب نم ناتطقاس ب 464 ل ددقل

 .اب نم ةطقام ب 400

 المك :بادل كلل

 . غبصل 5-0 4يدجل

 اب نم ةطفقاس ب طادم١

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (86)

 5 1 تايراذلا (87)
 . ىرخأ ةياورب (769 : هناويد) (88)
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 كلاسمتسالا نم ةعوضوملا ةطيرشلا ىلع رخآلا 139! قوم هيف ناعَمي نيذللا

 سنج وه عونلا اذه نَّذإف .هب ٍ ماصتعالاو هيلع داّيعالاو ميول لصأب

 عضوم رثكألا ىلع لادلا ظفللا عضو : لوألا : ناعون هتحت طسوتم
 لقألا ىلع لادلا ظفللا عضو : يناثلا . لقألا ( 80 أ ) ىلع لادلا ظفللا
 :رثكألا ىلع لادلا ظفللا عضوم

 ظفللا عضوم هُعضوو رثكألا ىلع لادلا ظفللا لادبإ : لوألا عونلا

 هيف يذلا ضرغلل ًاديكوتو ةغلابم هيلع هب ةلالدلاو : لقألا ىلع لادلا

 اهعضو ٍلصأ يف ةعوضوملا «مك» لثم - انلق اع كلذو ٠ لوقلا

 امنأ ينعأ :«بر» عضرم اهعضوب لبلقتلا ىتعم زاحماب اهّلخدي ِ ريثكتلل
 عضويف زاحم اب لّدبيو لقني مث « لوألا ا ةرثكلا ىلع هب لدي ظفل

 هب لديو لوألا عضولاب ةلقلا ىلع هب دي ظفل يه يملا «اسرو غضوم

 ل ء ديز لق لطب مك» : مهّلوق هروص نمو ٠ كلذ ىلع

 مضوف طق افيض ىرق الو 040) ( الطب ) لتفي : هنأ ذارملاو ٠ : هيلع

 ةلقلا ىلع لادلا ظفللا مضوم لوألا عضولاب ةرثكلا ىلع لادلا ّظفللا

 . ةغلابملا نم بْرضل اضيأ لوألا عضولاب

 ىلع لادلا ظفللا عضوم لقألا ىلع لادلا ظفللا عضو : يناثلا عونلا
 ةلقلا ىلع لادلا ظفللا لادبإ وه عونلا اذه : هب هيلع ةلالدلاو رثكألا
 اضيأ لوألا مضولاب ةرثكلا ىلع لادلا ظفللا عضوم هعضوو لوألا عضولاب
 ةغلابملا ةجوو ) . لوقلا هيف يذلا ضرغلل ًاديكوتو ةغلابم هب هيلع ةلالدلاو

 سكع نم هنأ كلذو « اعطق هضيقنب راعشإلل ضيقنلا ىلإ لوقلا سكك هب
00 

 اًمّبَر » : ىلاعت هلوقك هنع ْسكْمُي ايف طارفإلا هب نودصقُي يذلا مهمالك

 عضرم :باا 03 490 : .٠
 0 نم ةطقاس ب ةاد00
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 لوقو .«مك» : هانعمو (89) ٠ َنيِمِلسُم اوُناَك ْوَل اوُرَفَك يذلا ُدَوَي
 : لئاقلا

 (تيبلا) هلمانأ ًاًرفصم َنْرَقلا َكّرتَأ دق

 ؟« ناسرف نم كدنع لهو : (81 0 ركسعلا داوق نضعيأ لاقي اكو

 هدنع» و +« ًاسراف يدنع م وأ ١ يدنع سراف سرد : لوقيف

 يف ةغلابملاو 7*2 يهابتلا كلذب هّدصق امئإو « لفاحجلاو (90) نامل

 ٌريرقتو ه ديزتلا نم هتءارب َراهظإ لبق اى دارأ هنكلو « هناسرف ريثكت
 ءاجف عطقلا ىلعو هجو غلبأ ىلع دّيزتي نأ ًالضف هدنع ام ٌريثك للعم هنأ

 نمو . عطملاو :نيفلاو ةعبصلا لع ١ ىتعم هنم ٍمِهُفَف ليلقتلا ظفلب

 قنابل « تَرْخاَو ْتَمَّدق ام سفن تَملع» : لجو زع .ةلؤغ عونلا اذه روص

 يذلا ضيقنلا سكع ةدحاولا ةركنلا ظفلب نايتالا نأ كلذو « نيتبآلا يف
 طارفاللو « ريثكتلاب ًاعطق راعشالل ٌليلقتلا وه يذلا ضيقنلا ىلإ ريثكتلا وه
 لا خب ع يجد : ةغلابملاو هنع سِكَع ام ىلع ةلالدلا يف
 : ىلاعت هلوق هيلع ءاج ام لثم ىلع ءاجل ةغلابملاو طارفالا اذه دصق نم
 (92) اه( ًارَضْحُم ريع نم انَلِمَع ام سفن هلك دجت موي
 اهعضو لصأ يف اهعوضوم يتلا « بر» هحانل ايد 01451 ةللذكو

 سكع لبق ني ) ريثكتلا ىنعم ةيزاحملا ةرابعلا يف اه ضرعي مث 0*2 ليلقتلا

 .اب نم هلك طقاس نيتفوقعملا نيب ام «42)

 ,كلذو :با ل
 (وقل . ليلقتلل : ب

 5 ؛رجحلا (89)
 . ةراغلل نوعمتجم ناسرفلا ةعابج وهو : بنقم عمج 2 بناقملا (90)

 (8] :ريوكتلا) .ءترضحأ اه ىفن تملع٠ : ىلاعت هلوق ةيناثلا ةبآلاو .5 : راطفنالا (91)
 .30 : نارمع لآ (92)
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 و .امكلا صوم عضوتف ٠ ا را يدب ضيفنلا ىلإ ضيقنلا

 : (93) هلوق (*60 ( عونلا اذه روص نم

 ٍهَمْهَب راف ًابوركم سْمُأ ْنِإف
 ناّبجلا هجو هرب ام اذإ تفشَك

5-9 

 يق بّرايف 0 سْنأ نإ
 مر.

 (45 ب) ناَركب اهتلمْعا َةَمْعَنَم

 يف ريثك وهو :٠ :» تدهش رورس موب برو . تيقل ماع بر : مهّلوقو
 نم ٌراثكتسالا هيف ماكتلأ ضرغ ناك عضوم لك هعامجو : ادج رعشلا
 يف رومألا نم ريك امب الإ نوكي ال راختفالا نأل . ةاهابملاو راختفالاك رمألا

 اهيلع لّمحلا يغبني (2 أ) نيعونلا يف نئارقلا روهظلو « هلاوحأ رثكأ

 .روهشملا ىلع «0(47برو او همكد) يف نحن اَنيَب ١ نكل

 ةدام نم لاعفتسا لوأ لاثم راهظتسالاو : راهظتسالا : ثلاثلا عونلا

 بكرم لوق وه لعافلاو ٠ كلذ نم ٌلعافت رهاظتلا نأ ايك . رهظلا ظفل

 ىرح يرحي : ّرخآلاو « ةمدقملا ) ىَرحم يرجي : امهدحأ هيف نيئزج نم
 ء ةلمكتلا كلت نود لوقلا لالقتسا نكمي ثيحم 0*2( ةمدقملل ةلكتلا
 : يفاثلاو ٠ : طارتشالا : امهدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج وهو
 لوألا عونلا وهو درفملا ظفللا يعمل رهظتسُي نأ امإ هنا كلذو « دافرالا

 وعدملا يناثلا عونلا وهو بكرملا لوقلا ىنعل اماو ٠ . طارتشالا وعدملا

 : ناعون هتحت طسوتم سنج وه عونلا اذه ('**”كلذلف . دافرإلا

 صا نم طقاس نيتقوطعملا نيب 0 مهبل

 3 5 ةطقاس + هلا

 .اهن 320557

 . ب نم طقاس نيتفوقعملا نيب اما !"*2
 . كلذلو 0 2 د

 : ةنيغلاو .رمألا هيلع لكشا : نابجلا هجو دوماو . مهم رما : ةمهبو ( 86 : هناوبد ) سيقلا قرما (93)

 . هب برضب يذلا دوعلا : ناركو . ةينغملا ةيراجلا
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 : دافرإلا : يناثلا . طارتشالا : امهّدحأ

 وهو ديبقتلا ثبيكرت وه طارتشالا بيكرتو : هيلا لوألا عونلا
 نم بكرملا لوقلا : وه هيف لعافلاو بدك الو قَّدِصُي ال يذلا بيكرتلا
 مل امنإو ضعبلل ءزجلاك اهضعب دخأو . ضعبي : اهنفعي دف ةطيس هلل هازعأ
 نأ هسفنب نّيبلا نمو « درفملا ملا ٌةوق هتلمحي هئوق نأل بّذكي لو قدصُي
 دق دحاولا ىنعملاو : ّبّذكي الو قّدصب ال دحاولا ىنعملاو دحاولا ظفللا

 ابكرم نوكي نأب ًادحاو نوكي دقو : ٌدرفم ّظفل هيلع لدي نأب ادحاو نوكي

 رابخإلاو ةوقلا يف لّزنتب "5© كلذك ظفل هيلع لدي ٍطارتشاو دييقت بيكرت
 (151) ( دييقتلا ) بيكرت ينعأ بيكرتلا اذه نم ٌضرغلاو : درفملا ةلزنم هنع
 الصفو هب ديقملا يف (1520 ةطب رش ًاديق ذوخأمل هزجلا فاطعنا وه طارتشالاو
 : انلوق كلذ ص . مسالا 5 (3 1( هل انلراشملا ني هب لصفني

 دعو ضييألاب ب ناسنإلا نإف « قطانلا ناويحلاو ٠ ضيبألا ناسنالا

 نع هب "54 لصفنا (ة5ذل ةطيرشو ًاديق هيلع فطعناف هنم ءزجلاك ضيبألا
 ءزحلاك قطانلا ذخأو قطانلاب َدّيُق ناويحلا كلذكو ؛ مسالا يف هل كراشملا
 + مسالا يف 5:0( هل ) كراشملا نع هب لصفنا ًاديق هيلع َفّطعناف هنم
 ّدحاو ىنعم تنالدمأ (نون) ِدّيقملاو ٍديقلا 290 نيئزجلا نم ّلَّصَّحو

 بيكرت + ضعب يف اهضعب طرّتشاو :٠ ضي اهضنب أ ءازجأ ,نع بكرم

 رايك أ ب طع

 1 نم ةطقاس ل150

 .ةطيرشب :با دا 0
 , ةطيرشل ةهامادي ميل

 . لصفلا 1ك مول

 .ابا نم ةطقاس _  ؟::؛)

 .يأ هزجلا نم :با
 .ان نم ةطقام ل 497
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 ُديِبقت امم كلذ ناك ءاوسو . كلذك ؟5) ظفل هيلع لدي ٍطارتشاو ديبقت
 ٌعونو . ضّرعلاب ضعبل هضعب ٌُديبقت امم ناك وأ تاذلاب ضعبل هِضعب
 ام : يناثلاو . قرفلا : امهّدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج وه طارتشالا

 : هب سيلو قرفلا ىرجم يرجي

 ًاديز تيبأر ٠ : كلوقك ُناَيب امإ وهو : قرفلا . : لوألا عونلا

 . مسالا يف كراشملا نيبو (161) ( هني ) 21800 قرفلاب 1350 هع هبي ٠ بتاكلا
 : كلوقك صيصخت امإو . '9”فراعَملا هُبابو صيخلتلا هيمسي مهضعب و

 نر ٌداريإ رسْعَي سيلو + تاركنلا هبابو ء فيرظ لجرب 093( تررم ٠)
 ْ نيبابلا_بسجب

 7 انث امإ وهو : هب سيلو قرفلا ىرحم يرحب ام : يناثلا عونلا

 حدم امإو (94) : ٍميِحّرْلَ ٍنَمْحَرلأ و هّللا 0 :(6 ب)

 0 : هلوقك مذ امإو : (95) ءاوُملُسَأ َنيذلا نوكيبلا اَهب اهب مُكْحَبد
 م

 سمأ ُباَهَذ ا: ل ديكوت امإو « ميجرلا ناطيشلا َنِم هللاب
 خينو و . (96) « نبل ٍنْيَهَألِإ اوذِخَت الد: ىلاعت هلوق هنمو .« ريادلا

 .اظفل د: ببدل م“
 م كننل

 , قرفلا هلا (م»

 ,اب نم ةطقام ل 400
 . ففراعتلا ب كل

 أ نم ةطقاس ل 1

 3 نم طقاس نيتفرقعملا نيب اما 46

 0 : لظئاو 1 + ةمئافلا (94)
 ل 4: ةدئاللا (95)

 كذ : لجتلا 960
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 هذه لوس ةاربإ اضيأ وسعي سيلو ٠ 97) : ع ِروُصلا ا

 خوضوع صخأ (165) هذه نأكو . زاجيإلا : ضرغلاو ٠ ةريخألا عاونألا

 . ةيبرعلا نف

 مهوقل لوأ لاثم وهو : دافرإلا : راهظتسالا عوف نما يناثلا عرنلا
 لوقلا وه هيف لعافلاو .« ةَداَفر هل تلعج : هّدفرو هُتدفرأ٠ : (84أ)

 : ٌرخآلاو . ةمدقملا ىرحي يرحي : امهّدحأ : نيبكرم نيئزج نم بكرملا
 كلت نودب 94 (هب ) لوقلا لالقتسا 4 ثيحب ِةَلِمْكْلا ىرحب يرجي
 : يناثلاو . بيقعتلا . امههدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج وهو . ةلكشلا
 اهيكو ةمدقملا ءزج مامت دعب ةلمكتلا زج عقب نأ امإ هنأل كلذو ) ممتتلا
 زج ءانثأ يف ةملكتلا ءزج عَقِب نأ امإو . بيقعتلا وعدملا لوألا عونلا وهو

 سنج وه دافرإلا عون كلذلف . ميمتلا وعدملا هيناثلا عونلا وهو ةمدقملا

 : 77( ممتنلا : يناثلاو . بيقعتلا : اههدحأ : ناعون هتحت طسوتم
 ماعن مرت دوال

 طسوتم سنج وهو لعافلاو . نيب هئطومو * بيقعتلا : لوألا عونلا
 ءزج نأ كلذو .٠ لاغيإللا : يناثلاو ٠ لييذتلا : امهدحأ : ناعون هتحن

 نوكي نأ امإو ؛ بح نركب نأ امإ  ةمدقملا مزج غارف دعب  ةلككتلا
 ال ناك نإو . لييذتلا وعدملا لوألا عونلا وهف ةديخ ناك ناف ع ال

 هتحن 2550( عونلا اذه ) كلذلف ) : لاغيإالا وعدملا يناثلا عونلا وهف ةجح
 : 650( لاغيالا : يناثلا : لييذتلا : اههدحأ : ناعون

 هَلْيَذ١ : محلوق نم لوأ لاثم ليبذتلاو : لييذتلا : لوألا عونلا

 ده دوور نال
 ع ةطقاس 225

 . اب نم هلك طقاس نيتفوقعملا نيب ام ل 67
 , قالا ايضتقب ةدايز 55 للدلا

 .3 نم طقاس نيتفرقعملا نيب اما 0*0

 .13 : ةقاحلا (97)
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 ١ اذه ىلع لوقنمو . َلاَذَأ ؛ نم ةلاذإلا هلثمو ٠ ٍلْيَدلا ةدام نم ' الييذت

 ىنعملاو هنم لوقنملا ىنعملا نيب 170 ةيهشلا ةبسنلا يف ءاقتلالل عونلا اذه ىلإ

 نيئزج نم برع لوق وه لعافلاو . ررقت دقف ءيطوملا امأف . هيلإ ٍلوقنملا
 عضولا ةَّجَح ىرحم يرجي رخآلاو عمرا ىرحمب يرحب : اهلوأ هيف
 لاقي دق ليلا مس او . ةيئزج ةيضق اهب دكْوُت ةيلك ةيضق هنأب همسرت
 (851) عضولا ةجح ىرجم نيئزحلا نم يرجي 7 لع ةيلوألاو قيقحتلاب

 راحماب لاقي دقو . هدرجمبوأ ('*'"ادرفنم ذخأ ىبم ةصاخيو :. طقف

 وه عونلا اذهو س6 ًاعم اذديخأ يتم نيئزجلا عومجم ىلع عيسوتلاو

 كلذو : بكرم : يناثلاو . طيسب : اههدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج
 ةروص يف هل نايبلاو عضولا ةجح وه يذلا هنم زحل يلع نأ امإ

 هنم ءزجلا يف يلغي ةوقلاب يلمح سابق لكش ين ىهبك لك ةمدقم

 ةمدقملا كلت ءاوطنا .ةهج نه قيدضتلاو نايبلا عضولا ىرخب يرجي يذلا

 عونلا وهو سايقلا دومع وه يذلا لكلا 27 لوُقَملا ىلع ةيلكلا

 + ايسايق ًاليذت يأ ًاسايق هيمسن نأ انئأش نم يذلا وهو : طيسبلا لوألا

 يف بكرتي نأ ينعأ يلاثملا لوقلا ةروص ف هلك كلذ عم ري نأ امإو

 لكلا ىلع 0750 لوقلا ىنعم نم هيلع يوطنت ام عم ىربكلا ةيلكلا ةمدقملا
 ا قيدصتلا  عضولا ءزج يف يطعُي يلمح سابق ٌةوق هنوق اثم ٌهبش

 يذلا وهو بكرملا يناثلا عونلا وه اذهو : ىلاثملا لوقلا هلعفُت يذلا هجولاب

 هتحن طسوتم سنج وه كلذلف ايلاثم الييذت يأ ًالاثم هيمسن نأ اننأش نم

 . ةييبشلا : د 7
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 كنز

 4و
 0 نم ةطقاس 44

 .لوقملا : بالا 00



 :(47 ب) لاثملا : يناثلاو : سايقلا : امهدحأ : ناعون

 زع هلق هروص نمو لعاشلاو».+ ناب هتلطردو 3: سابقلا 7 لوألا عونلا
 ال مهوُعدت نإ . ريمطق ني َنوُكِلْيَ م هنود نم نوُعْدَت نيذلاَو ١ : لجو

 نورفكي َةَماَيقْلا مويو : مك اوباجتسا ام اوُعِمَس ْوَلَو ؛ مك هاَعُد ١ اوعمْسُي

 : 270( لجو زع) هلوقف :٠ (98) ؛ ريح لْثم كتبي اَلَو ٠ كك رب

 100 لوُقَملا ىلع ةيوطنلا ةيلكلا ةمدقملا ('”7وه « « ريبخ لئِم كنس الو
 اوُناَكَو اوربكتساف :١ هلوقو : الييذت قوعدملا ىنعملا اذهب ةعقاولا : لكلا ىلع

 ١ َنيِمِرْجُم امو اوُناَكَو اوُريكتساَف : : هلوقو (86) . (99) ٠ َنيِلاَع ًامْوَق
 اعيش اهَلخأ َلَعَجَو يضل ف لَ وعرف نإ : هلوقو )100( . ٠

 ص َناَك هن ل. هكا يكسو مهءاَبَأ ْحبذُي مهم ةفئاط عشت

 اَوُدَع ا نوَعَرِف لا ُهَطَمَتلاَف :  ىلاعت هلوقو ٠ (101) را
 ّبَهَذ ,(102) « نيئطاخ اوناَك اًمُهَدوُنَجَو َناَماَعَو َنْوَعَرَ 3 انّرَعَو

 : ليلعتلا نالمتحي دقو «(103) لييذت أجا" «زاجعإلا ٠ يف 5
 + سايقلا نم ةيلكلا ٍمدقملا وق هثوقا ام وه ليذتلا نأ اهبنيب قرفلاو

 هه عا
 اندجو نإ : ىلاعت هلوقو ٠ هنم طسوألا دحلا ةوق هنوق ام ره ٍليلعتلاو

 يف 5 ص كس م َكِلَذَكَو ٠ نوُدَتهُم مران ىلع نإ م لع انءابأإ
 مهراثآ ىَلَع انا أ ىلع انءابآ اَنْدَجَو نإ اًهوفرثم لاق الإ ريرلت ص هير

 لبا نم ةطقاس _ (

 ما - 1 ا كيلا

 13-214 :رطاف (98)
 .46 : نوئمؤملا (99)

 133 : فارعألا (100)
 4 : صصقلا (101)
 8 : صصقلا (102)
 .(387 : نيتعانصلا )و .(156 155 : نآرقلا زاجعا) (103)
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 ممألا نأش كلذكو ١ يأ ليد ذك ٠ كِلذكو و : هلوقف ء (104) ٠ نوُدَتقُم
 « ريت نم نم كِلْيَق نم ماا امو : هّدعب هلوقو -.  لسرلا عم وأ لسرلاو
 310 :رسشلاو ٍمسفتلا نم انه لييذتلا لصاحف . 3 ريسفت
 : سيقلا ءىرهأ (150) لوق

 م حم ىمشسأ (ًَمِكلو
 (105) ييلاثما نوما دححلا ُكلِردُي دقو

 هُنِيِضَر دق بحاص اذه :تلق اذإ

 اًرخآ تدي ءنانيعلا هب ْسْرَقو
 اهناض" بفامأ ا“ ىدح -ةللذك

 اريغتو ينناخ الإ سانلا نم

 ينأشو (181) يرمأ و يأ « يدجو ىنعملاو 3 لييذت 0« كلذكو : هّلوقف

 هلوق نم ةيالا يف هيف ضرع ام لييذتلا اذه يف ضرع دقو .« كلذك

 ٌرخآ ىنعم 1 نم ًاضيأ هماثلا يفو ٠ اْلَسْرَأ ام َكِلَذَكَو » : ىلاعت
 عون يف نيمضتلا يناعم نم لوألا ينعملاب (6ذ) قّلَس ام ىلع نيمضتلا وهو

 .(871) زاجيإالا سنج نم نيمضتلا

2 

 ابنا نم ةطقام ا 09
0 

 .لاقو :باع »
 5 نم ةطقام -- نذل

 نقش نه :أ1 ب7 كن

 . فلس اما ىلع ىنمملب 0 اكلنل

 , 22-28 : فرعزلا (104)
 . ليصألاو ريثكلا رمخملا : لثؤملاو .(39 : هناويد) (105)
 ,(69 : هلاويد) سيقلا ؤرما (106)
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 : ةغبانلا لوقو

 ًنضَّرع ةرظن الإ كّتبأر. امو
 (107) ٌرومأم ٌرومأملاو ءِةَراَمّلا موي

 رمألا نم ٌردَمملاو : 84) ءانعمو لييذت (رومأم ٌرومأملاو ) : هلوقف

 : (108) هّلوقو .« ةلاحم ال ”يئاك

 ُلْزاَنَملا َكْئَهْجَتْساو ىوملا ةلاعد
 !؟ لماش ةبيشلاو هرملا يباصت فيكو

 ءرملل يباصت الو . توصف لزانملا كعيجساو 5 ىعم لع

 يننا ىسفنل ع يلداز دقل

 لئاط ريغ وىرما َِك 7 ضيغب

 لباعلا  ”تيركا "11 ًايقش

 : (110) ةساملا فو

 هنطبل ًاعْبِش لان دق ٌمهلكو
 ري

 ةيحاص عاج اذإ مول ىتفلا ميشو

 .هاتنعم !ابادل دل

 ,(71 : هتاويد ) ينايبذلا ةغباتلا (107)

  ةبابصلا نم هرملا يلاصتو ( 87 : هناويد ) يئاببذلا ةغبانلا (108)

 : هناويد ) ( 244/1 : يبرعلا بدألا خ خيرات ) ه 105 ةئس يفوت يجراخ رعاش ميكح نب حامرطلا (109)

 . ( جراوخلا رعش) يف سابع دا هتبثي لو (250 : يرتحبلا ةسايح ) و (347-6

 .(140/1 : مامت يلا ةسايح ) ةريغملا نب رشب (110)
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 210 ُش طب لوق هنمو

 كر لح ند كج كو
 ٌرخلاب لتقلاو -.ْمَد امو

 :(112) 9990( لوقو )

 معو َّ
 ردج ١

 رفصت يو اهُتتراف اهلثم مكو

 :(113) برك يدعم نب ورمع لوقو

 ا ني اوم نبق نإ كأن ا . كَ

 نأ يله الو تعرج نإ ام

 ادينز !ياتكت هرب الو - تح :
 ةهتاولا هب جص م تيتا

 (48 ب) ًادلج  تقلخ. موي - تقلخو

 ُلوق هروص نمو . لعافلاو ٠ ًاضيأ نيب هتطومو : لاثملا : يناثلا عونلا

 : ريرج

 ًاعبات ٌقدزرف اب ابهف تنك دقل
 (0114)88) مِداَوَقلل عبات ىَباَنْذلا شيرو

 با نم ةطقامس _ مه:

 ةنم يفوت . برعلا كيلاطص دحأو لهاج رعاش :رباج نب تباث ريهز وبأ :وه ارش طبأت (111)
 .(127/21 1 ينافألا) رظناو (99/3 : يفلؤلا مجعم) م540/ه.ق0

 (141/21 : يناغألا) ارك طبأت (112)
 .(128 .يرتحلا ةميح) يف ىرخأب دروو . ةفلاخم ةباورب (69 : هناوبا“) (113)
 . بنتلا : ىبانللاو .(561 : هناوبد) (114)
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 سارف يلأ لوقو
 1 100 مهد ُدَج اذإ يموق ينباطيس

 ٌردبلا ٌدَقتفي هاملظلا ةليللا يفو
 هب اومتكا تْدَدَس ام يريغ ّدَّس ولو

 0150(0 ٌرْفصلا َقْفَن ول رخال ولغي ناك امو

 0000 ( هلوقو ) 1 57( رخآلاب هذحأ ) ناعونلا هيف ٌفَتلا امب وهو

(116): 

 ب للا عما حلا
 ٌرِؤاَع فيسلا نم ٌرْذَع ههجو يفو ٍ
 هسفنك هيلع باب هنفن ىدف

 راخذلا , 0 ِءامّصلا 890 - ٍةدِشِللو

 هريغل سيفنلا ُرضفلا مطقُي دقو

 ٌرِئابكلا ريبكلا رمألاب معفدُتو

 : بيطلا يأ لوقو

 .مهدوج : با لئن

 با نم ةطقاصس 487

 . قايسلا ايشتقي ةدايز انوول

 13 ةدشلو : م -- كلل

 . ىمحت هلأ اي نول

 . ساحتلا نم عون : رفصلاو . بعنلا نم برض :ربتلاو .(214 213/1 : هناويد) (115)

 . ىتبقت : ةباورب (8/1]1 : هناوبد) يفادمحلا سارف وبأ (116)



 ًالئلام َكمالك يف َنْبَبَت ٌمَّرَك
 اهتاوصأ يف ليخلا َقْنِع َنيِبْيَو آ
 هّتْلِن لحم نع تككلاوز اًيغا

 (117) اًهِتالاه نع ٌراقألا جرحت له

 ٠ ءالعلا يبأ لوقو

 ورز ا , اك جب
 050 يتحيصن ُضراف نالخلا مدقأ انآ

 (118) مدقألا ماسحلل ةليضفلا نإ

 : (120) هلوقو

 ِهِيَهَذ ا 0"2ٌدِحو هُتفاَطَل َْتدَر
 هباطخم ًاسناوأ تاغللا ًَضشحو

 ابا روت نم رملا "2 ينجب لحنلاو
 .٠ "0: م 5

 ِهباضر قيرط يف ادهش دوعيف

 0 ب: بنا نذل

 .ةدوجو :ابال و

 يمن لأ ار نول

 . جرت ال: ةياورب (355/1 : هناويد) (117)

 .(( 128/1 : دئزلا طقم ) (118)

 نم : مهابحو . سرافلا ٍِشس درزلا : رفغم عمج : مهرفاغمو (959/3 : دنرلا طقم ) يرعملا (119)

 .( مدج : ناللا ١) لمألا : مدحلاو .مهدش : ةوجحلا

 . ام لمعتسملا ريغ : تاغللا شحوو (دوعيف) : لدب ريصيف : ةياورب ( 720/2 : دنزلا طقس ) يرمملا (120)

 . قبرلا : باضرلاو
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 :(121) هلوقو

 دجام َةّمه لوطل مانألا بجع

 ِهِباَرْنَأ ىلع ٌرَصِي هب ىَفْوَأ
 ١ هفيس نم دم ىّصْنَأ ىنفلا ٌمُهَس

 هبارضو هِناعِط موي حمرلاو

 : (122) هلوقو

 ًابرُمتو ًابّرطت قارعلا ّرجه
 (89 1) ِدباَرِْب العلا ٍطْمِم نم زوقيل

 ةاهردق 99في سيل ةُيِرهْنَتلاو
 ِهباَغ نع. اًهندَل ريفاسي ىّنح 1

 هر نم أرما يفشَي ال بضعلاو
 ِهِباَرِقو هداج دقفب الإ

 : (123) هلوقو

 وقل

 0 ةايحلا يف اوناك سانلا اذ لاَج
 ريسلاو ة فكلا لاَخ 059 تاملا دعب

 - مكيامز نم فالتخا يف ُمُهَتقْناَو
 ِرَحَّسلا يف ردبلا لثم 2ث يف ٌردبلاو

 فرعي < با

 ةافولا :أ ب م60

 .(721/2 : دنزلا طقس ) يرعملا (121)

 فويسلا موقم رهمس ىلإ ةبن ةانقلا : ةيرهملاو . فيسلا : بارغلاو ( 723/2 : دنزلا طقم ) يرعملا (122)

 ىوريو . دلجلا نم فيسلا دمغ : بارقلاو . ةلاهملا : داجنلاو . فيسلا : بضعلاو . روهشملا حامرلاو
 . هبارتأ لدب هبارضأ ىلع

 . ليللا نم ةعطق : نهولاو . طيسب فالنخا مم (142--141/1 : دنزلا طقم ) يزعملا (23)
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 : 4124) لوقو
 دي اذ كنم تجاهف ريم (96) تجام ميل 7

 ملا نم ًالاعفأ ُكتفأ ثيللاو
 : (125) هلوقو

 انا رق ريدا اولا "يتلا
 ِرَمُعلاب ٍفرَغلا لوط ٌرمَّغلاو

 : (126) لوقو
 م 1

 اهئاقتا ٍناَدِض ُدْمَحلاو ٌرْبِكلاَو
 ربكلاو ّنَّسلا هاَتَق قافتا ٌّلثم

 اذ دّيازت نم اذه ًصقات ىنَجُي 1 0 رم 2
 رَصِقلاب مويلا لاغ لاط نإ ليللاو

 : (127) هلوقو

 7 مكُموُلُح مكنّرفأو ىرولا ئىح

 ررشلا ةفخ 601970 هيف مدع رمجلاو

 : (128) هوقو

 هذ قارف نع ىّرْفَت قالث

 ل تلا نامل حئاحصلا ريسكتو , قام

 تعش : 255 للي

 005 | ش لليل

 32 حئافصلا احم دس نيلي

 .افكلا لع فيكلا رعثلا : دبلو (1]/152 : دنزلا طقس ) يرعملا (124)

 . ريغصلا حدقلا : رمغلاو .ريثكلا ءاملا : رمغلاو (165/] : دنزلا طقم) يرعملا (125)

 . لوغلا هنمو كلهأ : لاغو ( 168 167/1 : دنزلا طقم) يرعملا (126)
 . هيف مدعي : ةياورب ( 168/1 : دنزلا طقم ) يرعملا (127)
 .(1335/3 : دنزلا طقس ) يرعملا (128)
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 يرجي يذلا لوألا ءزجلا يف ذ اريثك عَقِب فذحلا نأ ّملعت نأ يغبنيو
 م ةيئزجللا ةمدقملا ةبسن لوقلا يف هّئبسن نأل . ليدل وهو عضولا ىرح

 . فذحلا وسم وهو . اهلع اهئاوطنال ىربكلا قبّتو فذحُ دقو . سايقلا

 لاق . كلذك يه هروص رثكأو .٠ هيلع عطاقلا هليلد نم دب ال ذإ
(129): 

 لئؤزم دم ىَّعسَأ ايكلو
 (49 ب) يلاثمأ لثؤملا ٌدحملا كردي دقو

 دحللا كردي دقو . هتكردأ 1'"*!امبرف لثؤم دحمل ىعسأ انكلو ٠ : هريدقت
 :(90 أ) ءالعلا وبأ لاقو .ء«يلاثمأ َلثؤملا

 ًائيش َكتقرس اهتاَتب نأك
 (130) ناّنبلا قرَّشلا ىلع ٌعوطقمو

 « نانبلا قرسلا ىلع عوطقمو :”تعلقف ائيش كتقرس » : هريدفت

 غيلبتلا هيمسي يمئاحلاو : لاغيإللا : بيقعتلا 1 نم يناثلا عولا

 يف اونعمأ 0( موقلا ) لغو » : مهوفل لوأ لاثم وهو .غ(131)

 ع ا ةغلابملا ىنعم نم هنأك ْمَلَب نم غيلبتلاو .؟ مهريس

 يف وأ نيبكرم نيئزج نم بكرم لوق : لعافلاف هئطوم نايبلو . صوصخب
 هجو ىلع لوألا يف ىنعم ٍديزمل يناثلا 20'وه امهّدحأ : نيبكرملا مكح

 هدر »ا

 0 نم ةطقام 409١

 050 دلل

 . تيللا ركذ قبس دقو (39 : هناوبد) ىبقلا ؤرما (129)
 .(215/1 : دنزلا طقس) (130)
 ,(9 ةقرو : ةرضاحملا ةبلح) (13))
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 . يناوقلاب صاصتخالا هُتصاخو . هنودب هلالقتسا نكميب ثيحب عامجالا

 : سيقلا ءىرما لوق هروص نمو

 , انثابخ لوح شحولا ٌنويع نأك
 (132) يبقثي مل يذلا عزجلا « انلُحرَأو

 وهو ٠ لاغيإ ه بقثي نيل : (203) هلوق (202) هو يناثلا هزجلاف

 .نأ كلذو ء« يناثلا نودب هلالقتساو هلاك دعب لوألا ءزحلا يف ىنعم ٍديزم
 : لاق ةيفاقلا ىلإ جاتحا .الف ؛ ا هلوق دنع مث دق لوقلا نومضم

 بقثم ريغ عزجلا لمجف . هنودب لقتسي ًايفلابم ىنعم اب دازف « بقثي مل

 حصأ لاخلا هذه ىلع هيبشتلا نأ ل . ةلسحلا متأو هل ىنصأ كلذ نأل

 : يناعملا بابرأ ضعب لاق ةفثم ريغ شحولا نويع تناك دا مئَأَو

 عرجلاو ٠ ضايب اهبف ودب ال اهلك ٌدوس يلوا 3 اهنويع هش م«00اهإو)

 ادبف تبلقنا دق  ةتيم يهو  اهنويع نأ دارأ هنأل : ضايبب 22 دوسأ
 : ىشعألا (2060 لوقو .2« ضايبلاو داوسلا اهيف

 0 اهقلقي 00 ةرخص حطانك

 ره ءّأاب هع

 . مهرق هانا ب نو

 .اما نم ةطقام ا
 الا هاو لم ةنلللي

 اما أ د ل

 .اهعلقل 1:1 ا»»

 وهو . يناجلا زرفلا نم وه وأ زرخلا نم برض :- محلا رسكو حتفب  عزجلاو .(53 : هناوبد) (132)
 .نيعألا هبا هبشنو . داوسو ضضاي هيف ينلا

 .(61 : هئاويد) نوسيم ىنثعألا (133)

322 



 ةيفاقلا ىلإ جاتحا الف و هنرَق ىهوأو ١ : 209( هلوقب ىنعملا ) مث دقف

 حطي ام لك ىلع لضفم لعولا نأل ينعم دازف (91 أ ٠ لعولا ٠ :.لا لاق

 :ريهز 0*220لوقو .هُرِضي الف هنرق ىلع لبجلا ِةّنُق نم ّطَحْنَب هنأل
 لزنم 0 يف (د10) نيعلا تانف ناك

 (134) مّطَحُي مل نقلا بح ءهب َنلزن 0

 بكرم لوق : وهت لعافلا امأو سب هتطومو : ميمحلا : يناثلا عونلا
 ةغلابم اما هئانثأ يف ةعقاو لوألا ةليكت يناثلا وهو - امهّدحأ نيئزج نم
 الف ىنعم ملكتملا لواحي نأب همسرنو .ريصقتلا نم ازارتحاو ًاطايتحا اماو
 اطايتحا امإو ) 2150 ةغلابم (21000(امإ) (135) هّدروأ الإ هب متي ًائيش دب

 للا موق دنع ًاضيأ وعدملا وه عونلا اذهو . ريضفتلا نب ازارتحاو

 هّبح ىلع .ماتطلا نومعطيَو : : لجو ع هلوق هروص نمو .(136)

 ميمتت , هّبح ىَلَع» : لجو زرع هلوقف .(137) « اريساو اميتيو انيكسم

 ىلع: : هلوق نم ريمضلا مجرم ماعطلا نوك ىلع ةغلابملا قيرط ىلع
 وهو نأ أ ٍركذ ب م نمو ٠ : لجو زع ُهَلوقو .د

 : رعاشلا لوق هلمو نمرم وهو و : ٠ هلوقب طاتحاو ممتف 138(2) 0000

 . هنرقب مث دق : اهترابعو ب نم ةطقاس ... 002
 لاق 1:1 ب و»

 . نيعلا : دليل

 0 ص ةطقاس 14400

 , ةفلاجلا : ب ع هادا

 .3 نم طقاس نيفوقعملا نيب اغا (ةاد

 . بلعللا بنع :انقلا بحو .غوبصملا فوصلا : نهعلاو .(77 : هناويد) (134)
 .(8 ةقرو : ةرضامحملا ةلح) (135)
 .(143 | نآرقلا زاجعا) (136)
 2.8 :نانالا (137)
 .40 :رفاغ (138)
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 اهي 0 75 ِغ 0 قف

 (139) يِمْهَت ةميدو ميتبرلا بوص

 نم قحاللا ريصقتلا نم ًازارتحا ه اهِدِسْفُم ريغ » : هلوقب طاتحاو مّمتف
 :(140) ةسايحلا يفو .دييقتلاب قالطالا

 ىّمصملا بهذلاك ٍنوللا ٌناَجِه

 نأ كلذو . ةغلاملا قيرط ىلع ٠ ةنزم ةحيبص ٠ : هلوقب ممتف
 قيرب هل راصف الج هيلع ٌرطملا دتشا اذإ نملا ةيحانب بهذلا 715! ندعم

 وهو لاّتحالا يّهجو دحأ يف كلذو . هطقل هسمتلم ىلع لهّسو : ديعب نم
 . حودمملا ىلإ ريمضلا . مجرم بهذلا نوكي نأ (50 :ب)

 : ةغلابما سنج نم يناثلا عونلا ةمسق نم 1 عبارلا عونلا
 وأ ددعلابو : هنيعب دحاولا ظفللا ٌديدرت وه (92 أ) بانطالاو : بانطالا

 ًادعاصف نيترم 22177( عونلاب وأ ددعلابو ٠ هنيعب حاولا ىنعملا وأ ) عونلا
 وأ ددعلابو ىنعملا وأ ظفللا ديدرت وه » : انلقو . ةغلابملا دصقل لوقلا يف

 مساو .وىطاوتب بانطإلا مسا اهيلع َلوُقَملا عاونألا يوحنل ٠ عونلاب 7

 .كدالب دابا
 . زرفم هلا ع

 يناثلا عررلا د ماو

 .أ نم طقام نيتلوقعملا نيب ام ا 4200

 : يمبتو (56 : رعشلا دقن يف عيدبلا ) يف عاقرلا نب ىدعل تيبلا بسبو ( 88 : هناويد ) ةفرط (139)

 . بهذتو ليت
 (20 19/2 :مامت يأ ةساح) يبفلا مورقم نب عيبرلا (140)
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 . ةداشإلا : لوألا : ناعون هتحت طسوتم سنج مسا وه بانطإلا
 ةفدارملا : يفاثلاو

 د ظفللا ديدرت 218 ( يمل ةءاشإلاو ةداشإلا : لوألا نا

 هتحت طسوتم سنج وهو . لوفلا يف بانطاللاو ةغلابملا ضرغل ًادعاصف
 : ريا : يناثلاو . ديكأتلا : لوألا : ناع

 : لوألا : ناعون هتحت طسوتم سنج وهو : ديكأتلا : لوألا ع
 ١ . عابشإلا : يناثلاو ٠ عامسإلا

 هروص نمو . يظفل لوقلا يف ٌديكأت وهو : عامسإلا : لوألا عونلا |
 هنمو . (141) ء اري رع مم نإ اري رسغلا عم نِإَف : لجو زع هلوق

 : لهلهملا لوق

 ادم وبلا وكلا كاك
 (142) ؟راّرفلا نيأ َنيأ ركل اي

 : (143) لل 8

 ؟اتبأ نبأ 0 مويا ةد

 : (144) رخآلا لوقو

 .وه : ةباورب ب يف يهو .أ نم ةطقاس 23 >0“

 5 : حرشلا (141)
 .(142 : فورحلا يناعم) (142)
 ل سيقلا ءىرمال (3) : يرجتلا نبال ةماجلا) يف بيو ( 136 : هناويد ) صربألا نب ديع (143)

 . هلاوبدب دوجوم ريغو
 .2331/1 : باتكلا) و (160 : نارقلا زاجعا) ينايرلا عرحلا نب فوع (144)



 انب ىَلَصُت َةَراَّرَف تناكو
 اَراّرف ىلوأ ةرازق ا

 هروص نمو . يونعم ا ٍق ديكأت وهو : عابشإلا : يناثلا عونلا
 كلت محجر اًذإ ٍةعْبَسَو جَحْلأ يف راب نال ماَيِصَف » : لجو زعا هو

 مَ ٍروُصلا يف خت اًذِإف : لجو رع هلوقو ٠ (0450 « ةلماكةَرشَع
 2. هه يب

 0 (3 1( د كده ُلاَبِجْلاَو ضل ٍتلمحو ع

 .(147) هوَدِحاَو ِسْفَ 2 ْمىَفلَخ .: هتاحبس هلوقو .(146)
 7 َددَبَف » : ىلاعت هلوقو ٠ 148(2) كر ًامْوَ ْلِدْبتسُي 8 هؤانث لج

 : (150) رعاشلا لاقو .(149) ؛ مُهَل ليِق يذلا َرْيَغ ُالوَك اوُمَلَظ
 م ع *َ 3

 ٍهِراَد ىندا ُاَلْوَم ايما نإ
 همز - 2: 00
 3 يداب كل ةرسو . ملا

 ةريغ ارش لاق ريش تلق نا م 20 2 0
4 0 * 

 (2200داَدِمب ُهَدَم ارش تلق وا

 ةَرْشَع كلب : هلوقك عابشإلا ةهج ىلع ةدكؤم ٌةفص « هريغو : هلوقف

 «ةدحاولا» و « ةلماكلا و رك ذب 0 ولو « ةّدِحاو ةّحفن» لوقو ل

 اذهو .« ريخلا ٌريغ ٌّرشلا » كلذكو . كلذ «ةخفتلا ١ و «٠ ٌةرشعلا » تدافأ

 .ةدحاو ةكذ اتكدف : هزات لج هلوقو .ةدحاو ةخبفن روصلا يف خفن اذإف :أ ةياور ب
 '..فان 5 52

 يدادمب 0 2 .انللل

 196 : ةرثبلا (145)
 ) )146الحاقة  14-13.,

 21 ماسلا (147)
 .38 :دمحم (148)
 .59 : ةرقبلا (149)
 ةنازخ) و ( 15/13 : يناغألا ) يف هتمجرن رظناو ( 156/4 : بدألا ةلازخ ) رفعي نب دوسألا (150)

 .لذأ يأ :ألدأ : نم ةلهم : لدأو .-(366/1 : بدألا
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 .وحنلا ةعانص يف هب داري ام ال « ونعم ديكأت» : انلوقب دارملا وه
 ظفل نم ريوستلاو :ريوستلا : ةداشإلا عون ةمسق نم يناثلا عونلا

 0 (ةقد) نُمضُم نم روسلا (322!ىتعمو . هلقتو هذَحأم هنف . روسلا

 ا يطول امأف . فصولا هب ٌليطن الف تايرظنلا يف ناب دق ٌرمأ . ةيئزجلاو
 يلك امهدحأ : نيئزج نم بكرملا لوقلا :وه ٍلعافلاو . ليق
 سنج وهو .ركذلا يف ءيشلاب ةبانإالاو ةغلابملا دصقل ع ًينْزَج : رخآلاو

 كلذو . مممعتلا : يناثلاو ٠ ا اههدحأ : ناعون هتحت طسوتم

 امدكلامإو . عون امإ ينزحي رْمظُي مث يلكب لوقلا يف أدبي نأ امإ هنأل
 مث يلزحي أدبي نأ امإو ٠ ًاصيصخت نينا لوألا عونلا وه اذهو . صخش
 مالك نم عمم امهالكو . . ًاميمعت ىّمسملا يناثلا عونلا وه اذهو لكي رفظب

 03 عيدبلا ن نينافأو ةيغالبلا (51 ب ) موظنلا بيلاسأ نم جنو برعلا

 يف يسرافلا يلع و (224) مظنلا نم وحنلا اذه ركني نييغالبلا ضعب ناك
 ةغالبلا (94 !) ىطاعتي نم ّضعب ُتيأر دقو : لاق هعاضوأ ضعب

 ,عضْوَمِب سيل هنأ تبث رعشلا يفو ليزنتلا يف ءاج نإو :وحنلا اذه ركنب
 نم وحنلا اذهل رافلا ًراكنإ عمس امل هنأ هركنأ نم نظلاو : تلق .0 بيع
 ىلع كلذ نظ . ةيناهربلا عئانصلا يو ناهربلا و دودجحلا يي مظنلا

 . ةيغالبلا ةرابعلاو ةيناهربلا ةرابعلا نيب قرفلا لفغأو انه هركنأف قالطالا
 موظنلاو ةيلصألا ظافلألا 22260 لاعتسا نم اهيف طرتشُي ةيناهربلا نإف

 يف طرتشُي ال ام : ايف, طرشي ان. زئانم عع ةراهسلاو رجلا ريغ ةليعألا

 يف رييغتلاو لادبإالا نم اهعوضوم بسحب ةيغالبلا يف ضرعُي هنإف « ةيغالبلا

 :.5 _ ظل

 م

 (اةوو)

  عولا هاا اند

 . لابعتسالا نر كك لل



 ٠ ةريغملا ةيلصألا ريغ موظنلا لاعتسا بجو َضراَوَع :٠ موظنلاو ظافلألا
 1 هنأ اضيأو . كلذ َر ريغو ًصخألا دعب معالاو ألا دعب ًصخألا ةاريإو

 اودع ناك نمد : لجو زع هلوقك هب ةحفاطلا هلاحم يف ءارقتسالاب هيلع ٌرثعَي

 امهيلع - اهصّصخف (151) ٠ َلْئاَكيِمَو َليِرْبِجَو ِهِلْسُرَو ِهيَكِئالَمَو هل ل
 مدقتملا ةكئالملا ةلمج ل نيلخاد اناك نإو ركذلاب  مالسلاو ٌةالصلا

 0 ةرثك ىصحُت ال مضاوم نم كلذ ريغ ىلإ : مهركذ

 . يلكلا وهو : معألا يف : يثزجلا وهو 0 لوخد يف كلش
 58 0 وه صخألا نأ : لوألا يأرلا : ىلع كلذ يف عزوُت

 قلطم اهب ٌرعشَي ال ةيزم دايزم ةدانإلا كذاب صشخ هنأ ع سأل

 صخألا نأ : نييقارعلا ءاهّمفلا بهذم وهو يناثلا يأرلاو . معألا

 هيلع :هفظع زاج امل هيف الخاد ناك ول هنأل ا: اولاق .٠ معألا يف لخاد ٌريغ

 لْخَنَو ٠ : ىلاعت هلوق وحن يفو + ٠ لِئاَكِسَم ليربجو ٠ : ىلاعت هلوق وحن يف
 كلذ يف ٌعزانتلاو ٠ ٌريركت اضيأ كلذ عم وهو (5 أ) (152) هُناكَ
 هلوخد يف ظن ال هناف ٠ ا بسحي ال ةدارإلا بسحب (2237(وه)

 ف « ةدارإلاو عضولا نيب قو : ةدارإلا ف رظنلا امناو 3 عضولا ايس

 وه نيبأرلا نم حيحصلاو . لوصألا ينو تايرظنلا يف دهع ام ىلع :
 : (153) رعاشلا ُلوق  ليق انك هيلع ليلدلاو 0 ٠

 .ة ثيلاذ“ لاو الغ مييلع أ

 .ابآ نم ةطقاس 61١

 ,98 :ةرقبلا (151)

 .68 : نمحرلا (152)

 : تيبلا ةمثثو (134 : هتاويد ) ليفطلا نب رماع (153)

 احمجت حامرلا عقو ركل 0 ا ا ا

 تيوصتلا : محمحتلاو . ردصلا نم بلا هيلع ىرج امل مسا : نابللاو . رعاشلا سرف مسا : جلعدو
 . ليهصلا نود
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 لئاقل ناك نإو : هيف لخاد ريغ « هئابل ٠ نوكي نأ روحي ال هنإف
 هيف 000 مل كلذلف : لِصَتلا (22*! مكلا نم هنإ» : تيبلا يف لوقب
 نأ ٌريغ ٠ لصفنملا يف ناك ول ًةجح نوكي ناك اعإو : هنم ٠ هنابل : جورخ

 ةربع الف ضرغلا اذه بسحب لاصفنالاو لاصتالا لصف ديلا مدع ٌرهظألا

 فاللتخا نإف ٠ ٠ فطعلا عانتبا م ركذ ام ىلإ ِتِلاَحُّملا حاورئساو هب

 'اذإ كلذكو : 6 ةيئزحلاو ةيلكلاب نّيينعملا فالتحناو امبتاذ يف نيمسالا

 كلذ نم هانررق امو : ملح ل مداعبة لع 33010 دي وردكم ناك

 م20( نأ ل دق هنإ ) : لوقي نأ لئاقل سيلف : نيعونلا ىلع بحسنم
 يف لخاد ريغ هيف صخألا نإ : ممعتلا وهو يلاثلا عونلا يف يف ©2300 لاقي

 دعب هلاخدإف « َةَيِصوُصُنلا هدى قيرطب هيلع لولدم صعخألا نأل هنم معألا
 ةيصوصنلا دعب "ةيروُجشلا ةلالدإ ٍق (232) هلاخدإب ضر ُضَقن معلا ف

 ديرم ةدافإ نإ : لوقن لب جلس ال نذل "لاحم هلئم ُدّمعَتو « حبق وهو

 هذهم ةربع الف : ةدحاو ةباثمبو ءاوس ,ارخآو ًالوأ رك ذاب هصيصختب ةيزملا

 تايئزحلا بسك يه كلذ 5 ةعقاولا ةيزملاو ٠ ليصفتلاو ةقرفتلا

 . قايسلا بسحب نطوم نطوم يف ٌوحنلا اذه (52 ب) اييف (233) ةعقاولا

 دقف (961) مّسقلا لصقلا اذه بسحب عونلا اذه مسقناو كلذ ررقت اذإف

 : يناثلاو ٠ صيصختلا : امهدحأ نيذللا نيعونلا ىلع هلاتشا ةرورضلاب نا
 : ممعتلا

 َصّصخ : مهوقل لوأ لاثم صيصختلاو : صيصختلا : لوألا عوتلا

 . لصتلا مظنلا يف هلا : ب ب مد»»

 ابا نم ةطقاس ل 00

 : لوقت حب وقل

 .قورطب ابا 0
 . هلاغداف :أ ب هد»
 0 ا[ _ ثا
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 . ًاصخش امإو ًاعون امإ ًايثزج نيعي يأ : العف امإو ًالوق امإ صح ًارمأ
 املوأ : نيئرج 0 بكرم لوق : وهف لعافلا امأو . هانلق اف ء ء يطوملا امأف

 ال ةبزم ديزم يئزجلا هيف ديفُي قايسلا يف ٍضّرْغل . ينزج : امهرخآو : يلك
 صخألا داريإ هنأب هعسرت دقو : ودرجمبو وه ثيح نم قلب يلكلا اهديفي

 نمد : ىلاعت هلوق هروص نمو . صخألا يق ةدئاف 24 ةدايزل مع لإ دعب

 : هلوقف (154) , لئاكيمَو ليربجَو هلسرو هتكئالمَو ل ع ناك

 : ىلاعت هلوقو . عونلا يف فيرشتلا ةيزملاو صيصخت ٠ لئاَكِمَو ليِرْبجَو ١
 0 لئتو» : ىلاعت هلوقف (55) « ارو لْخْنَو ةهكاذ امهيف د

 . عوتلا 5 ليضفت ل قايسلا بسحب ًاضيأ ةيزللاو ١ صيصخت
 0 ص َناَسنإل َقلَخ « َّقّلَع يل كبَر مابا ماو : ىلاعت

 بسحب .« ةيزلاو « صيصخت ؛ناَنإلا قلع: ىلاعت هلوقف 2ء(156)

 ةمعنب ٌعونلا (22انه وه يذلا صخألا ىلع نانتمالا 22250 ( قايسلا )

 3 نهذ نأل ةيضْرألا تاقولخملا سنج يف د70 فيرشتلاو ٠ داحيالا
 بس + ةيزلاو 56 ةسر الا لإ يلكلا ٠ وألا مومعلا يف فرصنم يرثكألا
 وهو 4 0 لع تعوم لَآ نم ا (200 راعشإلا قابلا

 , ةيزا هناا 0

 .نيتخسنلا يف أطخخ هلعلو .نانالا : ب و أ ب 6د»
 راه اه :ءاببآا ا د
 . فيرشتلا وأ ب (ةدجل

 . راعشالاو 2-0 (ددق)

 ,هلئاف :أ ب 60

 8 : ةرقبلا (154)

 68 : نمحرلا (155)
 1-2: قلملا (1560)
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 اوُماَو ٠ : ىلاعت هلوقف ) (157) « ٍدَّمَحُم ىَلَع َلّزن اَمب اوُنمآَو . تاَحِلاّصلا 00
 . ّمعأ دعب صخأ او مي ( 0*2, دمَحُم ىَلَع لون اب (ٍآ

 ال ذإ : هيلع لّرن امو هِي دمحم ينلا ليضفت : ند بكم
 : ةريثك عونلا اذه ةتايئزجو ٠ في رشتو ءهب الإ (7 ا( ناميرالا متب

 :(158) لاق .هب حفاط (241) ب دعلا نآرقلاو

 هئاَبَلو ًاجلعو مسيلع ٌركأ
 اًمَحَمَحَت حامرلا مقو ىكتشا اه اذإ

 ارك ٠ ةلمجلا ىلع ردصلا ٌليضفت ةيزللاو + صصص + هئالوب» + لوقف
 هنأب (مهت) مالعالاو و اهزاجعأب ثانالاو ء اهرودصب ٌروكذلا و : لبق

 هردص الإ برحلا يف يداعألا ل سيل هتعاجشل («د) ( ليق كر ًادبأ

 : (159) لاق اك

 تنامطاف ا دقو + يسفنو

 : هلوق يف همّمت نم ىنعمللا اذه يف ّنسحأو

 دقف داوجلا ٌردص ٌادبأ ىغَولا يخي

 لفك الب ٌردص هنأ ىدعلا ّنَظ

 0 نم ةطقاس هول

 1 يرعلا سادي (ةويل

 . مالعالا وأ ل 1 د
 2. نم ةطقام (دمدلا

 .2 : دمحم (157)

 . تيبلا ركذ قبس دقو (134 : هناويد) ليفطلا ني رماع (158)
 675/1 :مامت يلأ ةساح) يناطلا ريصق نب رايس (159)
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 . هّلبَق يا يف : يف ءيطوناك هيف ءىطوملاو : ممعتلا : يناثلا ولا

 نيعونلا ٌداضت بسحب هرييغت يس ام ريغ هيف لعافلاك لعافلاو

 وه : لقنلو . اًيلك ركذ يأ ُمُعَي ارمأ ىنأ : انه لقنلف . ًادبأ نيميسقلا

 يف ضرغل ٠ ٠ يلك :رخآلاو ٠ . يلزج : اهوأ : نيئزج نم بكرم لوق
 . هدرجعو هقلطم يلكلا 5 ل ةيزم ٌديزم يلزجلا هيف يفي قايسلا

 مكلم َنيِدِهاَجْمْلا ملعت ىَّنَح - كلوت » : ىلاعت هلوق ممعتلا روص نمو )

 : (161) ُدُدَج ىلاعت هلوقف (160) « مكرابخأ اولَْو َنيرياصلاَو
 نيدهاحنا ىلع لمتشي نيدهامملا صوصخ دعب مومعا ٠ َنيِرباَصلَاَو »

 .ىبلا لمع يف داهجلا لضفب راعشالا نيدهاجا لصخص ةيزمو ٠ مهريغو

 « ٍتاَكِرْشُمْلاَو َنيكرشملاو ِتاَقِفاَمْلاَو َنيِقِفاَنمْلا بدعي : ىلاعت هلوقو

 حلجلاو قفانملا ىلع لمتشي نيقفانملا صوصخ دعب ومع (162)

 ديبل لوق هروص نمو . 3440 نيرفكلا ةيبخأ قافنلا 8 هني زمو )163( ٠

( 98): 

 ٌدساح ءىّطبي نأ ٌةريشعلا مهو
 (164) اَهُماْوَل ىدعلا عم مولي نأ وأ

 :(165) ةسايحلا يفو

 مسبو ييب ماحرألا اوعطق مه

 اَمِراَحملا اوُلَحتساو اييلإ اًوزجأو

 .اب نم طقام نيتفوقعملا نيب ام ال 440

 .31 : دمحم (160)

 .ءادلو الو ةحاص ذا اه ابر دج ىلاعت هناوو : نجلا ةروم يلو . هئمظع : هدج ىلاعت (161)

 ,6 1 عتفلا (162
  ةوادعلل فشاكملاو كرثملا : حفلا (163)

 . اضيأ ناويدلا يف ىرخآ ةياورب ثيبلا زجع ىوريو .(32] : هلاويد) (164)

 .(255/) : مامت يلأ ةساح) عابنز نب مكحلا نب قالع (165)
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 : (166) لاقو

 اهريغب يسمي َةاَموَمِب 1 ُِلَظَب

 0 روهظ يرورعيو ًانحج

 يطَبَلا نأل : ميمعت « اهماول ىدعلا عم 9*2 مولي نأ وأ ٠ : هلوق نإف
 (246) لحلؤتساو كلذكو 3 هريغو هلمشي موللاو .ءاهب مالي امث برغ

 « كلاهملا روهظ 0477 كاريرعا كلذكو 5 هريغو ماحرألا ّمُطق معبر ' مراحملا

 : هب مومذملا ىلع هِعقوأ ةدش يطبتلا يف (53 ب ) ةيزملاو هلبق رِكذ ام
 490 كلاهملل َةاَمْوَمِب ٌلولُظلاو مراحلا لالحتسا سنج حبقأ ماحرألا طق

 رف اي ًارخآ هتدئاف ' يه ايك ًالوأ صيصختلا ةدئاف هذهف . نظم مظعأ

 سنج نم يناثلا عونلا ةمسق نم عبارلا عوتنلا ةمسق نم يناثلا عونا

 (167)  ةلثاملا موق دنع ةوعدملا يهو -- ةفدارملاو : ةقدارملا : ةغلابملا

 ةلالدلا قفتم نيظفلب ًادعاصف نيترم ٍدَدَعلاِبو هنيعب فحاولا ينعملا ديدرت يه
 يّتقفنم ظفللا يتفلتخم (249) نيتملكب هيجملاب هجصرت دقو . ةلخادت وأ ًافذارت

 ظفللا ةلالد سنج ىلإ 'مجار عونلا اذه لصاحو . ٌةدحاو اهنوفو ىنعملا

 : ىلاعت هلوق هروص نمو . تايرظنلا يف دهع ام ىلع لحخادتملاو فدارتملا

 ىلع نالخادتم نامسا دوسلا يه بيبارغلاو :(168) ٠ دوس ْبيِباَرْغَو

 (1هول

 7 لاتسا نا 2 للللل

 ارورعأ :باو ] _ اننث)

 _ كالهلل هلا ا هيل

 . نيظفلب : بأ لل ه0

 .درفم : شيحجو .ءاملا ايف مدعي ةزافملا : ةاموملاو ( 358/2 : بادآلا رهز) ارش طبات (166)
 ,(321/1 :ةدمملا) (167)

 7 :رطاف (168)
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 :(169) رعاشلا لاقو . دحاو لوقعم

 (تيبلا» ايمو ًايِذَك اهلرق ىتلأت
 :(170) لاقو

 دنه اهب  ُضرأو ٌدنه اَدِبَح لأ
 (99 ) ُدْمْبلاو ُيأنلا اهنوُد نم ىأ دنهو

 . ويدلاو ٠ برقلاب ٠ هنيعب دحاولا لوقلا يف .٠ 2+: كئاينإ اهنموب
 . كلذ هبشو .دسألاو . ثيللاو :ودهلاو . رارقلاو ءومسلاو :ولعلاو

 ا ةغلابملا سنج نم يناثلا عونلا ةمسق نم سماخلا عوتلا

 نم يناثلا عوتلا تى ء ةعقاولا جاونألا نم باجيإللاو بلسلاو : باججإللاو

 0 نع ةمجرتلا هذه نم مُهفِب نأ 291!( يغبني ) كلذلو ٠ . سنجلا اذه

 : هيلع ةلالدلا يل عع باميإلاو بلسلا نم نيهمالا ُنارْتقا وتلا

 محي روهمجلا لاعتسا نم 5 مسا (5د) زقن نكي ل ًّك (2:2) كلذو

 (254) .١ يبدع هنأ 6 مارا ع اق 6-0 ل 0 ضيقت يفرط

 ورع الو « هتاذب ب حضاو وهو « هانررق ا نيل اذه يف وحلب ءافخ الف
 وأ نيتهج نم نكل ًادعاصف نينثا نييلك تحت دحاولا يئزحلا لوخد نم

 . كانتأ :أ5 ب7 ند»

 با نم ةطقاس ب 1290

 5 كلذلو ها د

 . لمف 5 255 للكل

 هزمت | (ةكدل

 : هتمكو (183 : هلاويد) صربألا ةميذجب ءاّيزلا ردغ ركذ يف يدابعلا ديز نب ىدع (169)
 0000 ىلأو هسيشهارب مدألا تددقو

 .اننود لاخ : انود نم قأو (39 : هناويد) ةئيطحلا (170)
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 اذه لوخد نم نطوملا اذه يف ضرع اك : ةدحاو ةهج نم ال تاهج
 هلوخد امأ : ةغلابماو ةقباطملا سنج تحت باجيإلاو بلسلا وه يذلا عونا
 (255) اَهُداَعُت لباقتلا عاونأو : لئاقتلا عاونأ دحأ هنوكبف ةقباطملا تحت
 ةغالبلا يف ةقباطملا سنج 2 سنج مسقني نأ يغبني ناك ذإ : ةقباطملا غاونأ
 : يه ينلا ةعبرألا عا عاونألا ىلإ -- تايرظنلا يف لباقتلا ماسقنا بسحب
 :(171) دادضألاو . نافاضملاو . ةّكلملاو مدعلاو ء باميإلاو بلللا
 يف هلوخد امأو . ىلاعت هللا لوح سداسلا سنجل يي قيعملا ا!له 0 يك

 روص نمو . هتاذب حضاو كلذو 0 عونلا ردص ف هانررق ين ةغلابلا سنج

 مه ناك كلو : مُهاَنمْلَظ امو » : ىلاعت هلوق (100 أ) عونلا اذه
 مهسفنا اوناك نكلو ؛ انوُمَلَظ امو ١ : هلوقو .(172) ٠ َنيِمِلَظل
 174( اش هب + اوكرشُت الو هللا اوُدبْعاَو» : هلوقو . 173(2) « َنوُمِلْظَي

 . يننلا (255) هلم يبنلاو . باجيألا (ة56) ةلزنم رمألا رلوتت لبق نم

 : (175) رعاشلا 59 لوقو

 مهّلوق سانلا ىلع انئش نإ ٌريكننو
 لوقن نيح َلوقلا نوركني الو

 .اهنهامت : با 990

 . ةلزنمب دنع دج (هوتلا ار وول

 لا وع دع اكللل

 ,(39/1 : قطملا) (171)

 ,76 : فرخرلا (172)
 .57 : ةرقبلا (173)

 2.36 : ءاسلا (174)
 .(91 : هناويد) : لءووملا (175)
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 : (176) هد**ةسايملا سد

 يِنَقلت نإ ةّيايز نبا انأ

 ٍبِزاَعلا معنلا يف ينقلك ال
 ُدَرْجَأ يب دَمشَب يقللو

 (177) بكارلاك ٍةَكَرِبلا | مِدَعَتْنُم

 : (178) ًاضيأ ةساملا يفو
 2 تح

 دجا ملف ةابحلا يقبتسا ترخات

 مولك ىّمْدَت باقعألا ىلع انسلف
 اًمُّدلا ٌرْطَقَت انباقعأ ىلع نكلو

 سنجلا اذه انحضوأو ء انمالك نم مضوملا اذه ىلإ انيهتنا 2600 ذاو

 حاضيإلا ٠ ةملابملا وعدملا نايبلا ملع (261) سانجأ نم عبارلا 2 وهو

 دقف + تقولا ةعيبطو لاخلا زوم هّتضتقا ام ( 54 ب) بسحب نكمملا

 (62 يِنَي هنأ انيأر دق انأل ٠ هيف هانلق يذلا ردقلا اذهب ينتكن نأ ىرن
 وهو سماخلا سنجلا يف - هقيفوتو هللا نوعب - لوقنو هنم انضرغب

 .افبأ ةساهملا ينو ةبال كلْلَل

 . انييثنا افإو دابا وهل

 , عاونأ ةباذ كلل

 0 80 (ةودل

 ايأ : ةباورب ( 15 :ءارعشلا مجعم ١ و (67 66/1 : مامت يلأ ةسايح ) ينايشلا مامه نب ثراحلا (176)
 . نبا

 اضيأ ىمسيو ( 64/1 : مات يلأ ةمايح ) يلهاجلا رعاشلا لهذ نب ةملم  ةبابز وأ  ةبايز نبا (177)

 ايف ينقت ال يبا : يتقلت الو . ديعبلا : بزاعلاو . ( 15 : هارعشلا مجسعم ) مامه نب ثراحلا نب ورع

 ردصلا : : ةكربلاو .ودعي : دنشبو  ايعار
 دقعلا ) و ( 1139/4 : بادآلا رهز ) و (96 - 95/1 : مامت يأ ةمايح) يلا مايملا نب نيصحلا (178)

 .(100/1 : ديرفلا دقعلا) يف ثباث نب ناحل بسنبو .(104/1 : ديرفلا
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 فصَّرلا : سماخلا سنحلا

 َّفَصَر ٠ : مهوقل لوأ لاثم )وه روهمجلا دنع فصرلا 0-0
 0 نيا ع .0 اههنيب مضا نيب

 . َدْضْلا فداري وهو 60 ف موف ةراجح : 0

 ل ليس لع نايا رع لإ لم ء هيف ماظّنلاو بيترتلا ةظحالل

 نم اهيف ةئشانلا يناعملاو ةئداحلا عئانصلا ( 101 أ ) ىلإ ةيروهمجلا يماَسألا
 ىنعملا نوكي نأو : ةيعانصلاو ةيروهمجلا يناعملا نيب ةدوجوم ةبسانمل اهئازجأ
 (4) هنع لوقملا يروهمجلا ىنعملل ًاهباشم مسالا هيلإ لوقنملا يعانصلا

 ف «يشلا ىّمسُي نأ لثم قلعتلا هوجو نم رخآ هجوب هب ًاقلعتم وأ مسالا
 نم ٍِضْرَع وأ هيئزج وأ هتياغ وأ روهمجلا دنع هلعاف ,مساب ةعانصلا

 ٍدحاو ملك يف نأ لي ني ةهّياشلا ةهج يه انهاه قلعتلا ةهجو . هضارعأ

 ىلإ رم َدضنو ءيش ىلإ ءيش مض يعانصلاو يروهمجلا عملا نم دحاو
 3 3 يعانسلاو يروهمجلا (*”يفصرلا ءاقتلا ةهج 'كتلف هذهف ءارمأ

 يغنيلف كلذلف ٠ صخأ يعانصلاو : ©ًافْضَو معأ امهنم يروهمجلا نعمل
 اهتلالد ىلإ ايف َتفَتلُي لأ مس ةلوقنملا ينعأ- ءامسألا هذه لثم يف

 بيكرت ) وه فعالا رهوج لوقو . عئانصلا يف اهلاعتسا دنع ةيروهمجلا

 دنع اهضعب عضو اهل هيف ءازجأ نم ©”بكرملا ٌلوقلاو ٠ 7!( لوقلا
 . مساو ب لك

 وهو كب

 ,ديم 1[ ذل

 , هيلإ أ

 . فصرملا ب

 .اعضو :ابال 4#
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 وه سنجلا اذه لصاحو . ٍضعبل بيترتو  اهضعب تاضتقاو ء ضعب

 وعدملا يناثلا 290 سنجلا نم ُسداسلا ٌعونلا وه عضولاو : لوقلا يف "ضو
 ١2( ( هنأ ) كلانه ررقت دقو : (1) (107 تاّلوقَملا ٠ باتك نم ضرع

 ءازجألاك هتاذ ىلإ ةفاضالاب ءيشلل نوكي نأ امإ  عضولا ينعأ

 اماو الرقم هئازجأ عضو ناكل هَريغ 2137 ستج 1 مل ول هنإف ناسنإلل

 ءيشلل ٍنوكي نأ نكمي ال هنأو ٌرخآ ءيش ىلإ ةفاضإلاب هل هلأ نوكب 3
 وه لوألا ىنعملاب عضولاو ؛ هتاذب عضو هل 0 مل ام ةفاضإلاب عضو

 0 دوجوملا وه أعم يناثلاو لوألا 0 اقلطم لوقلاو ظفلل ذوجوملا
 « لوألا عونلا (2 أ) يف ًاضيأ ر املو . (2) سنجلا اذه يف

 3 هنم نأ « تالوقملا» باتك نم ًاضبأ 00 0 نم «مكلا» وعدملا

 نم هٌماوق امو ٠ ضعب دنع اهضعب ضو اهل هيف) ءازجأ نم هّماوِق

 ظافلألا نأ ررقتو (3) ضعب دنع اهضعب مضو الا سيل 157 ( ءازجأ
 هيف ٍءازجأ ضع هماوق 201م ينعأ يناثلا عونلا اذه نم يه ليواقألاو

 ام عيدب يأرو كش كلذ يف مزل : ٍضعب دنع اهضعب عضو اهل 277 سيل

 فورحو لوقلا نإ : لوقن نأ كلذو وطمسرأ 3 ةَملامَع نم رمألا ٍرهاظ يف اَمِل
 لك عقب امنإو : ةَميِقُم ريغ فورحلا تناك هلاّذإ ثانألا يضقتب يِضَقْنَ

 .اهدعب امو (15/1 : قطملا) (3 .2 .!)



 يضقتتف 0!( الوأ يضقنت ) تانألاو : نامزلا نم «نأ» يف فرح

 فورحلا تق دقو. لوقلا نيب فرح ربخآ كإ يبتنتف فورحلا اهيضقتب
 نأ نع انف ةدوجون تيل ءازجأ نم ًالوق لوقلا لصحَي فيكف ٌةمدقتملا

 كاذ ذإو ء مضولا م نأ ًالضف الاد ُنوكي فيكو « الاد نوكَي

 ناك نإ هنأ باوجلاو « « عيدبو طخ يأر لوقلل عضولاب لوقلاف كلذك
 يذلا ره ٍضعب دنع اهضعب مضو ,هئازجأل نوكي يذلا محلا نم عونلا

 , 09016 ةهج يف اهنم وزج 13 نوكبو ٠ راعم ةدوجوم هؤازجأ نوكت
 ةبترملا يف اذه لي يذلا مروا نوكنو . ٌةدودحم ةهجلا كلت نوكتو

 وخنك وه لوقلا ٌدوجو َّنأ الإ « لوقلا يف هنيعب اذه دجن 200 نإ ٠ ًادودحم

 لاقب يذلا ٌهجولاو . مئادلا ييتلاو مثادلا يقتل يف يتلا ءايشألا دوجو
 ء ٌدوجوم هنإ لوقلا يف هب لاقي و يغبني ةدوجوم اهنإ ءايشألا كلت يف

 ةلمجلابو « دوجوم هنإ ليللا يفو دوجوم هنإ .راهنلا يف لوقن ايك كلذو
 اذه ىرج ام عيمجو « ةدوجوم اهنإ ه0 ىلا يفو نامزلا يف (1031)
 ٍةدوجوملا ءايشألا هذه نم دحاو لك ٌدوجو ٠ فيك٠ يف رظنلاو ٠ ىرح ا
 هلاحك هاب اذه (23)دوجو يف لوقلا لاحو ( 55 ب) هعضوم ال سيل

 ال هئازجأ يضقت عم هيف لاقي يذلا هجولاب هنإف هرمألا ىلع هتلالد ٍق

 : هيف ُلاَقُي هنيعب هجولا كلذيف ؛ ءايشألا نم ام «يش ىلع اد هنإ : لوف

 ةَلوقَم ف هنإ » : هيف لاقي هنيعب هجولا كلذبو .ه دوجومو تباث هنإ»

 . الاد 5 هبا ًادوجوم هب لصحي يذلا ةجولا كلذكو . ٠٠ عضولا
 نم سنجلا اذه نذإف : عضولا ةلوقم يف كوكي الاد: نوكي يذلا هجولابو

 35 نم ةطقاس ب 69
 اتم :با م9

 5 امأفأ 5 قلل

 .ثدحلا :أ

 . هدوجو ع.

 لذ

 كلب



 . دوجولا م هل يذلا وحنلاب هيف را لوقلا يف عضو وه نايبلا

 اذبمو « قلطملا دوجولا مازلإ نم هب جرخنل ديقلا اذه ةدايز نم 0

 باتك نم رهوجلا ةلوقم كوك ضب رص وأ لح رظنلا 1220 ( ن نم عونا )
 210 (هب) ُهياشي لومحمل مسا وه فصلا مساو .(4) سيلاطوطسرأ
 ًاسنج ٌفصرلا ناك ذإ : امل كرتشملا هرهوج يف "0 ( يش 220( خىش)

 : يناثلاو : داصرإلا : لوألا : نيطيسو هتحت نيعون ىلع ”امحب يلاع
 : ليلحتلا

 رم 8 8 5 4

 ىّدَعُملا *!ِدّضّرْلا ىنعم نم . هطومو : داصرإلا : لوألا عونلا
 و

 . نييناث ) نيطيسب نّيئزج نم بكرم لوق : وه لعافلاو . نّيِب : ةزمهلاب
 نما عرج 2390 ورجل «٠ ٍنْيلوَأ (29) ( نيطيسب نيثرج نم بكرم امهنم ءزج لك
 7 زج زج ىلإ نييناثلا نيطيسبلا نيكرحلا دحأ را يللا لوألا ةطيسبلا

 . ةيشنو عضو 5 يناثلا رخآلا طيسبلا نم يتلا ًاضيأ 2210 ىلوألا ةطيسبلا

 , 02 يناوقا ءازجألاو ةطيسبلا 1 نم بيكزلا وه انهاه لصفلاو

 ضعبل اهضعب 220( داصرإب ) طئاسبلا ءازجألا نيب ةصوصخنلا ةبسنلاو

 ابا نم ةطقاس (36)

 ليا نم ةطغاس _ 4

 ل5 نم ةطفاصس اذ4)

 . قايسلا ايضتقي ةدابز 28

 لآ نم ةطقاس ب 2
 هز هزجلا : 20 ل

 لوألا :أ بهم
  يلاوتلا وع دج (ددل

 3 نم ةطقاس ب »0

 . امييلع فقأ لو - كلكك ةرشن كلذكو .٠ بولند ةرشن ( تالوقملا يأ ساب روغاطاق ) ينارافلل رظنا (4)
 : عج .(16-17 و 7/1 : قطخملا) رظناو .(117 : ظافلألا باتك) يف كلذ مجار
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 امإو : يعيبطلا ( 4 أ) ماظنلاو يلصألا بيترتلا ىلع *0(امإ)
 طئاسبلاو . هللا ءاش نإ هارتس ام ىلع + ماظنلاو بيترتلا يلع 0( ال

 ءازجأ نم بكرم ًماتلا/لوقلا ءازجأ ىلع ةلوقم 500 يناوثلا طئاسبلاو لوألا
 : يه بيكرتلا نمر وحنلا اذه بكرملا لوقلا ءازجأو ٠ رخَأ 070( هيف )

 0 يتلا (30) سانجأ هنالث: نع ةدرفملا يناعملا 0 ةلادلا ةدرفملا ظافلألا

 يهو :ٌةادألاو :٠ ةملكلاو : مسالا : يهو لحن اببلإو لوقلا بكري

 ةبيكرت ةبكرملا ظافلألا امإو . ايلوأ ابيكرت اهم لوقلا 0 م0( يتلا )

 نإف : درفملا اه'' ظفللا ةلزنم ةلالدلاو ةوقلا يف 400 ةلزنملا : طارتشاو ٍدييقت
 لوقلا (ه2) نم ًاءزج عَقِب بيكرتلا نم ٌرحنلا اذه ًابكرم ظافلألا نم ناك ام
 ظافلألا وهو لوألا مسقلاف ٠ ًايناث ًابيكرت اهم لوقلا ةبكرتيو + مانلا
 لوألا د ٌظئاسبلا امهيلع لوقم ٍطارتشاب ةبكرمل ظافلألا وهو يناثلاو « ٌةدرفملا
 دحاو ىلع لِوُقَم نيل ) نم ًادحاو ًادحاو ّنأ ينعأ ٠ ةلمجلا يف يناوثلاو

 : ام بقلب 0 دحأ صاصتخا ريغ نم نيّمسقلا 420( نم دحاو
 ٠ ةدرفملا ظافلألل لاقي ناك ذإ نيتفلتخم نيتهج نم كلذو

 0 ٠ ماتلا لوقلا نم نج يم ع نكل ٠ ام لوق نم

 اهتطاسب اّمُأ . ناوث طئاسب : طارتشاو ٍدييقت بيكرت ةبكرملا م4 ظافلأللو

 0 م ةطقاس _ 44

 ١. نم ةطقاس 2
 . يلاوتلا : ب ممل

 با نم ةطقاس انادي

 . سانجألا ةئالث :أ د اد“
 .اب نم ةطقاس 1

 . ةلزننملا ءأ اب م2

 . لوقلا ءهأ ب مد

 ف :هأادب م2

 .ادم نم ةطقام ا
  ظافلألاو تتح مهمل
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 + هلم ًابيحرت لقأ تناك دإ ماتنأ لوقلا وهو هنم هرج يه ام ىلإ اهسايفبف

 ء بيكرتلا يف اهنع ةيناث تناك ذإ ةدرفملا ءازجألا ىلإ اهسايقبف اهُّيونت امأو

 ءيشلا يف ْأَدَتبُي نأ وه بيكرتا قيرطو ء بيكرتلا قيرط ىلإ رظنلاب كلذو
  ايناث مث « بكرت هنم ام ٍطسبأ نع َصَحْفْيَف - .ًالوأ هيف روظنملا

 هيف ٌروظنملا ؛يشلا َلُمْكَي نأ ىلإ . ارج ملهو ( 5 أ( هنم بكر اًَع
 نإف ناويحلا َنَدَب : كلذ اثم ٠ ماظنو بيترت ىلع ًادوجوم لصْحَيو

 نم 400 تبكرت م م )5 ْتاَسْفِطْسإلا يم كت هنم ام طسبأ

 (56 ب ) ئاضعألا طالخألا نم اهل" تبكنت م مث .٠ ًطالخألا تاسقطسالا
 مما ةيلآلا ءاضعألا اهنم تي ءازجألا ةبءاشنملا م ءازجألا ةيياشنملا

 تناك ذإ لَو طئاسب اهيف لاقي تاسقطسالاف . ندبلا هلي انف بكر
 "لا طئاسب اهيف لاقي ةيلآلاو ٠ لوو ثدبلا 22 هنم ام دبا

 ا نع ٌةيناثو ؛ ندبلا 480 ةلمج نم ًاييكرت لقأ اه
 فو ٠ ةفاضإلاو سايقلاب ناوثو لوأ اهيف لاقي اهني ةطسوخمل ءازجألاو
 ةلادلا ةدرفملا ظافلألاف هنم بكرت (1(02م) (:10 سبأ امأ : : ماتلا لوقلا

 بيكرت ةبكرملا ٌظافلألا ةدرفمل ظافلألا نم تبكرت مث « ةدرفملا يناعملا ىلع
 نم لوقلا ) كاَرجَأف رب ماتلا لوقلا هذه ص بكرت مث : طارتشاو ٍدييقت

 ٌلوقلا بكرت هنم ام ًطسبأ تناك اًذإ لو طئاسب اهيف لاقي ةدرفملا ظافلألا



 طئاسب ابيف لاقي طارتشاو ٍدييقت <بيكرت ةبكرملا م ا ءازجأو لو

 وه اذهو ةدرفملا نع ةيناثو ٠ ٍلوقلا ةلمج نم ًابيكرت لقأ امنأ لبق نِم ٍناوث

 يفت "بيكرت ةبكرملل . ًاضيأ لاقي كلذكو ٠ بيكرتلا قيرطب امهف
 اضيأ كلذو « ناوث طئاسب ةدرفمللو . وأ طئاسب : ؟51)( طارتشاو

 لباقم وه ندكدلاب ليلحتلا قيرطو ؟نيكملاب ليلحتلا قيرط ىلإ رظنلاب

 يف ًاماقُم هتيلكب ًارّوصتم هيف ٌروظنمل /يغلا َدَحْوُي نأ كلذو بيكزتلا قيرط
 َكلاَقلي هزج لوأف « نيكفلاب ليلحتلاب, هرخآ نم ادت مث ٠ هتلمجب نهذلا
 « الوأ ليلحتلا هزاقلف هّئيلوأ امأ ٠ طيسبلا لوألا ءزيلا رهف ليلحتلا يف

 دعب امو : ًايكرت  لقأ تناك ذإ « للحل ةلمجلا ىلإ هسايقبف هّطاسُي امأو
 امأو « اهسفنب يف اهطاسب م « ناوث طئاسي يهف ءازجألا نم كلذ

 ندب نم هّسفن لاّكِملا : ًاضبأ كلذ ُلاقم .ًايناث ليطعلا اهؤاقلف اهني

 اذبب يهو ةيلآلا ءاضعألا ىلإ هللخن ا ١ نهذلا يف هّتلمج ميِقن ان اًناف ناويحلا
 تاسقطسالا ىلإو « مدقت 5 ىلع وأ طئاسب ( 6 أ) رظنلا ورمل
 ينعأ مدقلا ام وحن ىلع اني ةطسوتملا تازجألاو ٠ يناوثلا طئاسبلا يهو
 ءازجألا امأ ٠ ٍمفصو مد يذلا ماتلا لوقلا يفو . ةفاضإلاو سايقلاب
 طسبأ ينهو 1 ليلحتلا ىَق ملت تناك ذإ طارتشاب ةيكرماف لوألا ظئاسبلا
 يناوثلا طئاسبلا ءازجألا ,امأو : هلم ا ُلقأ يأ لوقلا ةلمج نم

 ليلحتلا اهواقلف اهثبوت امأو . اهسفنب ةنيبف اهتطاسب امأ :١ ةدرفملا ظافلألاف
 هازجأ رلحأ (؟*) يّمسق ىلع .ةلوقم يوناو ةيلوألا ةطاسبلا نذإف : ًايناث

 ٍقرابعلا يف عضولا اذه اذه يف انأمعتسا دقف نحنو . هّفصو ّمدقت يذلا لوقلا
 ةطيسبلا ةدرفملا ءازجألا انيمس كلذلف ٠ بيكرتلا قيرطب يذلا وحنلا لوقلاو

 ًارظن « يناوثلا ةطيسبلا "*) طارتشاب ةبكرم يه يتلا ءازجألا انيمسو : لوألا

 .أ نم هلك طقام نيتقوقعملا نيب اما 4
 .نيمق لع 1:5 ب »

 هولا . كارتشاب 15
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 هن طسوتم سنج وه وتلا اذهو . هانفَصو يدلا بيترتلا قيرط ىإإ
 نأ امإ هنأل كلذو . 2600 تافيلالا : يناثلا ٠ ةلباقملا : لوألا : ناعون

 يز 0 ٍرخآلا (500 ( ّطئاسب نييناثلا نيئرحلا دحأ ) ٍطئاسبب 0” يذم
 + لوألل لوألا َدّصْرَف ىرخألا ءازجأ َر عضو | نيتبتَجلا دحأ ءازجأ عضوي
 وه اذهو ؛ يعيبطلا ماظنلاو يلصألا بيترتلا ىلع يناثلل يناثلا

 الو . ًطئاسبلا طئاسبلا 20 يِذاَحُت نأ 0 « ةلباقملا ٌوعدملا 590( عونلا )
 يف امل نيتبتَجلا ىدحإ يف ("7(ام) َدَصرَيف ممضولا مضولا يزاوي
 وعدملا وه اذهو : يييشللا ماظنلاو يلصألا بيترتلا ىلع اه : ىرخألا

 (57 ب) هتحت طسوتم سنج وه عونلا اذه كلذلف . (2”تافتلالا

 : «2فافتلالا : يناثلا . ةلباقملا : لوألا : ناعون

 آ) 2( وأ لوقلا بيكرت ) يه ةلباقملاو : ةلباقملا : لوألا عونلا
 اه6) ايبنم ءزج لك يناث نيطيسب نيئزج نم 61 بكرملا دولا (107

 دحأ ) نم يئلا لزألا ةطيلا نتج لورا نجني يكل
 66200 يتلا لوألا ةطيسبلا نم عءزج ءزج ىلإ نييناثلا نيطيسبلا نيئزحلا

 نيئزجلا ٍدحأ طئاسبب يِذوُحف 0 مضو « يناثلا رَخألا 9*2 ةطيسبلا

 , تافئالل :ام اول

 , يزاي :باللا
 . ب "نم ةطقاس نيتفوقعملا نيب ام ا 4#
 0 ص ةطقاس 4:0

 5 يذاحي : 5 _ 0

 لام نم ةطقاس . 4

 . تاغلالا :| ب7 4هلل _ اعف
 .هيب نم ةطقام د١
 . بكرم لوق : با (هول
 . اهنم 5 ل 0

 . نم طقاس نيتفوقعملا نيب اه ل 66
 .طبسلا :أ ب 60
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 : ىرخألا ءازجأ ٍنيتبتحلا 0 ىدحإ ءازجأب لبوقو را طئاسب

 هب ليوقو يناثلل يناثلا و لبوقو لوألل لوألا 0
 بيترت يه ةلباقملا ١ اعرف هلاقورلا يغيلطلا“ مالقنلاو ريجارلا كوع لإ
 قيلي ام هرخخآو ٠ الوأ هب نيلي ام مالكلا لوأ ىَْيف بجَي ام ى اع 0

 اهبنم رلحاو ةرق يه قوق يأ ن نيمسرلا ةوق يف انه اه لوقلاو (6) «رخآ هب
 نوكي نأ ٌردجأو . لمكألا ر ركصتلا ءاطعإو ٠ ضرغلاب ءافو 610ُدشأ اهيأو

 امم انيديأ يكُن ال نأ ديرن امنإ نأ ريغ ء هسفنب نيب وه رهوجلا لوق

 اذه روص نمو . لبداقألا نم اهلهأ دنع ةعانصلا ٌةداع هب 272! ترج
 اس ما 2

 اون | َراَهْاَو لل مُكل لَعَج نأ ِهيَمْحَر نيو ١ : لجو زع هلوق وتلا
 يه ةروصلا هذه يف 272' يناوثلا طئاسبلاف )0 « هِلَضَف نم را هيف

 2 : ىلوألا هَل يهحو هَراَهَنأَو ل كَل لَعَج لَعَج» : هلوق
 وألا 5 طئاسبلاو ىرخألا 5 ةبتجلا يهر «ِهلَضَف نم العز هيف 000
 ةبنجلاو يناثلا لوألا طيسبلا نم امآ : ف يناوثلا طئاسبلا اهنم بكمل
 لَعَجو » يأ « َراَهَلَأَو , : هلوقو لل مكَل لَعَج : هلوقف ٠ لوألا
 حرصب ملف لياعلا اقم ام (75) كارتشالل ةعوضوملا 17 تميقأف ؛ راها

 0 : هلوقف ل ةبنجلاو ريخألا يناثلا طيسبلا نم اّمأو .هب

 ,دحأ ب 0

 .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيب اما 10
 يل لن 10

00 20 2 

 7 يناوثلاو هه 21

 .رابلاو ليلا مكل لعج : با 6
 , كارشالل 5 ا ابل كلل

 .(15/2 :ةدمعلا) (6)
 .73 : صصقلا (7)



 ىدحإ سم وزج ةزجل نأ ررقت الو ٠.. ه ولف نم اوُنتو ٠ : هلوقو - ه ديف

 (108 أ) نأو : 0! ةيسنو اعضو .. ىرخألا نم ةزج هزج ىلإ نيتبنجلا

 بيترتلا لع ىرخألا ءازجأ مضو نيتبنجلا ىدحإ هازجأ 270 ضو يذاحي
 لَعَج» : هلوق (”"'وهو ىلوألا ةبنجلا نم لوألا ءزجلل د ماظنلاو
 ءدهف 8-1 : هلوق وهو ةيناثلا ”ةبنجلا نم لوألا هرم ليلا مك

 : هلوق وهو ًاضبأ لمألا ةبنجلا نم يناثلا ءزجلل َدِصْرَأو : هب ليوقو
 وهو ةيناثلا ةبنحلا نم يناثلا 2790 زحلا « راهنلا لعجو» : يأ ا

 مالعلاو بجاولا بيتل ىلع كلذو' ءهلَضَف نم اُعَتْتلَو ١» : هلوق

 يا نا أ لل لج رع ذل اضل ةناقل دس سو ١ ب 4

 ترتكتسأل "بقا ملغ تنك وَ ؛ هللا ءاش اَم الإ اَرَض الو ًامْقَت
 523 طيسبلا وهو « ًاعفت ؛ : هلوق لبق هنإف (8) « ولأ ين وس
 .ريمْلأ نب 2 تركتسال َبِمل | ملغ تلك ولو :١ هلوقب 10 ةبنجلا نم

 نم يناثلا طبسبلا وهو ارض الو » : هلوق لباقو . ةيناثلا ةبنجلا نم
 نم يناثلا طيسبلا وهو « ةوسلآ َيِنْسَم اَمَو » : هلوقب ًاضيأ ىلوألا ةبنجلا )
 هأر دق ام ىلع.« « لوقلا اذهف ٠ ا بيترتلا ىلع ةيناثلا («0) ( ةينجلا

 : "'!(لجو رع) هلوق ةلباقملا روص نمو . ةلباقملا روص نم « مهضعب

 اطبخ (58 ب) الأ راك َوْهَو تحب نيد انَع كم دب نمو ١

 ٠ نوُدِلاَخ اهِف مهر راق ؛ ُباَحْضأ َكئالؤأَو 3 ةرخآلاو اًيندلا يف مُهَلاَمْع

 كالو ٠ : هلوقب « هنيد نع مكي دِدَتَرِي نمو » : هلوقب لباق هنإف (9)

 . بستر عضو ةاما دل اننلي

 - عضوب 20 كك ليلا

 - يمر 5 55 ننلإ

 . ةزحلاو ه1 ب 6

 .أ نم طقام نيتفوقعملا نيب اما 0
 اما نم ةطقاس 0 50

 188 : فارعألا (8)
 ,217 : ةرقبلا (9)
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 : هلوقب رباك ره وهو ف : هلوق 9 3 « ْمُهلاَمْع ْانَطَِح

 ركللام لوق ُدِضَتْعَي اذببو : ٠ َنوُدِلاَخ اهيف مهر راثلا ؛ باَحْضُأ كيال

 ىلع ةافولا نود لمعلا هد حُب َو َةّدرلا درحم نإه : هللا ةمحر

 ال اهدرجمب ا : هللا همحر  يعفاشلا لوق ىلع (10) «رفكلا

 (109 أ) اَذِإ هنإف (11) « رفكلا ىلع ةافولا اب نبق ىنح لمعلا طبحُت
 ناك و ُدِدَئَرَي نمو » : هلوقل ًالباقم ٠ , مُهَلاَمْع تطبح ٠ : هلوق كنان

 نطَبْحَل تكرش أ نيل : هلوق 557 نعمل هانعم نوكيف هيلع ًافقوتم هل ًاباوج
 : نينيابتم نْيرمأل لوانتلا يف امبنيب ًاعْمَجَو نينبآلل ًالاعإ (12) ٠ َكَلَمَع

 دكر |( نمو ؛ : هلوق يف ِةَّدَرلا ىلع ىلع لمعلا (50( طابحإ قيلعت ) : امهدحأ
 َتكرشا نك 0 يفو :هُهلَمع طبخ دقق هئيد ْنَع مكن

 ىلع هَرِفاك َوُهَو ْتْمِيَف » : هلؤق يف دولخلا قيلعت : يناثلاو ٠. ْنَطَبحَيِل
 . ضرعلاب هيف انلق امنإو 2هعضوم يف ٌروك ذم اذهو ٠غ «*7ةافولا

 : سيقلا ٌورما

 ًابايو ًابطر ريطلا بولق ّنأك
 (13) يلابلا ْفّشَحلاو بانعلا اهركو ىَدَل

 8 3 (ةد)

 4مل

 لت.( 6( (

1 

5000 
 ةطقا ١ ياا

 ١
 59 ب

 ١ 4 و 2 5 كلن

 يف نيروهشملا ةمنألا دحأ سنأ نب كلام هللا دبع وبأ : وه كلامو .( 48/3 : نآرقلا ماكحأل عماجلا) (10)
 , (168/8 : نيفلؤملا مجعم) ها 93 ةنسا يلون يمالمالا ملاعلا

 دحأ .هللا دبع وبأ . سيردا نب دمحم :وه يضفاشلاو .(440/5 : ةعبرألا بهاذملا لع هقفلا) (11)
 .(32/9 :نيفلؤملا مجعم) ه 204 ةنم يفوت ٠ نيروهشملا ةعبرألا ةمنألا

 265 :رمزلا (12)
 , تيلا ركذ لبس دقو (38 : هناويد) (13)
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 تنلاضأو نايبلا ريئاوقب ضانرمنل 2 ةزيمنملا ريغ ةعيدبلا هروص نمو )

 الو لوُسَر 3 كيف ' ص اكس 0 يلاعت وق كلذ ص ٍناّيرلا عيدبلا

 . ناَطيشل ام هللا م َْسْنيف ِهتييْمآ يف ناطْيشلا ىَقْلا ىّنمَت اَذِ الإ ل
6 

 ل ,لتجيل .ايح مَع هلو ويا هللا يحب ين

 نات امش يفل نيل دي م مهبول ةبِساقْلاَو رم مهيولق يف نيذلل
 0 هب اوُِمْوي كبر نم قحلا| هلأ ملِلا اوُوأ يذلا ملل ٠ اصب

 :(14) « ميِقَتُم ٍطاَرِس ىلإ اوما نيزلل ِداَهَل هلل نإ
 177 لتي : 9!( هلوقل ) ىرْخأ ةلباقم ٠ ناطيشلأ , يقل

 ا هلوقل ٌلباَقم ٠ ملل اوبر نيل ملعب » : لوقو ةدلا
 لمح نم هانررق و كلذ ىلع دانم ميسقتلاو ٠ ٠ ناَطبشلا يِلُي ام

 نم نيمأللا اقلعتم حِضْتبو 4 3 ىعم جلي ةلباقملا بولسأ لع ِ
 [ًمَوَرِجأَف رخآلا ىلع امهدحأ ٍداَقوُسْم 09 ذا ذإ ٠ ملل « لْعَجَيل » 3

 ضقانتم ,خش» (1101) وأ ل قلعتم نم راحاو 0-0 1
 ُهللاو 3 عفادتلاو ضقانتلا عفتريف . .ةلباقملا تولْصا لع الزنب ىح 6

 :(16) ريمألا ميول (15) روصنم وبأ دشنأو . 00 ( فوملا

 تاجر خب اههجو تيقن

 جاَجُرب بقلم مدمب

 اهني نتباقنلا يق ةلباشق

 ِج ربسس ةوضو مم ارق

 ع

5 

 . قابلا ايضتقب ةدايز -- ذنب

 .اب نم هلك طقام نيتقوقعمللا نيب ام ا (0

 4 : جملا 04

 لع تافلؤم اكران ه 429 ةسا يلون رئاتو مخرتمو بئاك . دمحم نب كلما دبع ٠ يلاعتلا روصنم وبا (15)

 .( 320/2 : ةيرعلا ةغللا بادآ خيرات ) رهدلا ةميثي اهسأر
 رعملا نب محت وه ريمألا ميمو . يبلاعثلا بتك نم هيلإ تعجر اهف نيتيبلا لع فقأ ملو .(7 : هتاويد ) (16)

 .(102/2 : يبرعلا بدألا خيرات ) ه 374 ةلسا يفوت .٠ يمطافلا زعملا ةفيلخلا دالوأ يناث
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 ٠ ا

 5 قاحسإ يلا يجافخلا رعش يو

 هيحش اذار انتحر, .اذانتكتف
 مرقس اذإو ىثم اَذِإو

 امححلاو ةمادُملا حِضف

 (17) ٌرَمَقلاو ةماّهلاو ةم

 : (18) ٌرخآلا 6900( لاقو)

 َْترَسَح ذإ لاخلا َتاَذ سنأ اَل نأ ام

 اهيِمُجو انها كخبم ف .٠ ّلطأو

 دودمم ليللا قاور اهيلع امش

 : (19) رخآلا

 2 52 2 4 ع
 دي باضتخاو دهنو رغتيو دخ

 مّلبلاو ِناّمُرلاَو (00) مُّلطلاو . درولاك

 للزب

 حتفلا يلأ نب ميهاربا : وه قاحسا وبأ يجافخلاو .ربخأتو ميدقت اهيف ةياورب (359 و 141 : هئاويد) (17)
 : نايعألا ثايفو ) : رظنأ (ه533 -450) روهشملا يسلدنألا رعاشلا ةجافين نب هللا دبع نبا

 , (408/4 : ةمبشلا ) يف هتمجرت رظناو ( 410/4 : ةميتيلا ١ روصنم وبأ ١ يميجللا دمحم نب دمحأ (18)
 (73 : رعشلا دقن يف عيدبلا ) يف ةبن نودب دروو ( 293/1 : ةدسعلا ) زيزعلا دبع بجاحلا نبا (19)

 .اب نم ةطقام

 , حلطلاو ةاياذل

 .(17- ا6/!

 . ( ملط : ناسللا ) ةلخنلا رون : علطلاو (275/2 : ضصيصنتلا دهاعم )و



 رخآلاو فوألل لوألا ءاطعإ نم انل ررقت ام فاالخم *"1  ةلياقملا بيترتب

 ًامْنسق سيل هنأ  لوألل ريخألاو ريخألل لوألا ىطعُي نأ وهو ء رخآلل

 ناك نإ هنأل (0ذ) فافتلالا بولسأ هئيعب اذه نإف 2 بابلا يعون ىلع ادئاز

 , 67 فافتلالا وهف الإو . ُلباقملا وهف بيتزا ىلع بولسألا اذه

 هلعافو نيب ("*”فافتلالا ؛يطومو : 000 فافتلالا : 0*) يناثلا عونلا

 ا م وه
 نم ينلا ولوألا' ةطيسبلا نم هزج وزو + يلوا 0*6 نيطيسب )
 5 _ (59) لوألا ةطيسبلا نم هزج هزج كإ نييناثلا نيطيسبلا نينزجل
 طئاسب ٍةاذاحم ريغ ( 111 أ) نم ٌةبسنو ضو 0 رخألا ةطمعسلا ف
 عضو ةازاوم الو : ىرخألا طئاسب 0055)( عض ) نيتبتجلا ل
 ماظنلاو بيترتلا ىلع ىرخألا ءازجأ عضو ا ىدحإ 21907 ءازجأ

 وه اذهف . ىنعملا مهفو « ةبسنلا روهظو :رظانلا "*2!ةربب ةَقْث يعيبطلا
 ا َدَرِي نأ دعب رظانلا ةفيظوو طيسولا هسنجل مساقلا هل موقملا لصفلا
 ىدحإ نم 290( يتلا ) لرألا فيما ةارجللا ب اندم اهوع ةرقلار
 اهيطعيف (59 ب) ىرخألا ةينحلا نم ل«( يلا ١) عرج ةزج ىلإ نيتبنحلا

 . ةفلابلا : س 9 »2
 . تافتئالا :٠ | ا امد

 . ثلاثلا عونلا ءّأدا م0
  ثتافتلالا .-] 7 002# _ مهل

 ل3 نم ةطقاس ل »
 . لوألا 00 مّ(

 ,ابا نم ةطقام 6

  ءازجألا كاخ نكن

 .ةريعل :اب ال نادل

 3 نم ةطقاس كي

 1 نم ةطقاس وهل
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 ٌدصْريو ؛ يعيبطلا ماظنلاو ٍبجاولا بيترتلا ىلع اه ابجي يذلا عضولا
 ةيراج لوألا ل يف رعاضوألا د تناك اًمَلو . هيِضَنَْب يذلا هّقفأ قفأ لكل

 اه ىفوو ؛ ةرهشو ًاروهظ دشأ ةبسنلا تناك : : يعيبطلا ىّرغا ىلع

 اذه روص نمو . اهترهشو ةبسنلا روهظل ةربعلاو صحفلا نم هتلر
 ُيِنَمْلاَو َةاَدَعْلاِب مهبر نوُعْدَي َنيِذْلأ ِدْرطَت الو : لجو زع هلوق عيا

 نب مَع كياسج نب امو «أيش اني مهباسج نم كَع ام ُههجَو نوُدير
 نم اضيأ يناوكلا طئاسبلاف : (20) ٠ نيمِلاظلَأ نم نوُكَتف مُهَدْرَطَتَف ءيش
 ٍةاَدَعْلاب مهبر َنوُعْدَ نيل ِدرْطَت الو : هلوق 567 هه لوقلا اذه

 كباَِح نم اَمَو هيش نم ؟ مباح هم كيل ام ُهَهْحَو َنوُديرُي يمل
 نييناثلا نيطيسبلا (05””دحأو لوألا ةبنحللا يه هذهو «ءيش ني مهي

 000 هذه ٠ َنيِمِلاَظلأ نم َنوُكَتف مُهَدْرطَت »<>: هلوقو « ايبنم لوألا وهو
 طئاسبلاو . امهنم 21000 يخألا وهو نييناثلا نيطيسبلا ٌدحأو ةيناثلا ةبنجلا

 : هلوقف لوألا ةبنجلا نم ام : يناوثلا _ ٌطئاسبلا 2 بكرلا 3
 امو لوقو (1121) ٠ ينمو ٠ َةاَدَمْلاِب * ف مر نوُعَب نب َنيِذْلأ ص الو

 نم اًمأو ٠ ٍناَلْوَأ ناطس نآزجا ناذهف 0و( نم مهباسِح ص كلَ

 : : َنيِمِلاَظلا ص نوكتف » : هلوقو هت هلوقف ةيناثلا ةينحلا

 ىدحإ نم هرج وز 3 ًاضيأ ررقث املو 2 ًاضيأ ناَلوَأ نازج ناذهو

 بيترتلا ريغ ىلع و ًاعو « ىرخألا ةينحلا نم وزج وزج ىلإ نيتينحلا

 تسلا ببال ف
 وهل

 + دا ب ابا 1

 . هذهو : 14و

 رضآلا ب د نل»
 2 1 نقل

 52 : مامنألا (20)
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 لوألا رجلا - رظنلاو ةربعلاو روما هج ب نأ بجو 00

 طيسبلا يناثلا ءزجلا لإ ,مُهَدْرَطَف ١ : هّلوق وهوا ةيناثلا نجلا نم طيشبلا

 ني اَمَو ءيش نم مِهِباَنِح نم َكيَلَع امو + أوت وهو لوألا بلا نم

 ناك نإ هيضتقي يذلا 210( 1:0 هنأل « ءيش نِم مهبل كبح

 : هلوق ٌريغ هل ًاباوج لرنيو معقب نأ نكي رنسيلو باوجلا يضتقيإ ايفن
 واقل ل ًااوج ٠ يللا نب نك: : هلوق ليج وار موطن و

 مهباح نم كيلع سيلو مهدرطت ميد لوقلا رق 5 ناك ذإ رفانتو مظنلا

 اضيأ 7 . ويش ص مهبل كباَسِح نِم امو » ,ءءيش 120

 نم نوكتفو : هلوق وهو ةيناثلا ةبنحلا نم طيسبلا يناثلا ةزجلا

 0 هلوق وهو لوألا ةبنجلا نم طيسبلا لوألا زجل لإ ٠ نيملاظلا
 .يذلا 20 ُهَقَفِل ًاضيأ هنأل ٠ "يِنَمْلاَو | ٍةاَدَعْلاِب مهر َنوُعْدَي نيل دّرطَت

 يتق ًايهن «٠ مُهبَر َنوُعدَي نييللا دّرطَت الرو هلوق ناك ْذِإ هيضتقي

 الإ قفل ( عضوبو هل ًاباوج لِرني نأ نكمي سيلو انه اه ًاباَجُم ريفعأ 0

 لأ ه مُهَدرْطَتف » هلاكم ليج ولو « ؛ َنيملاظلأ ص َنوُكَتف و:

 ةوق تناك ذإ « ةلاحإلا ىلإ ىتأو رفانتو ًاضيأ مظنلا تواهتل يبنلل ل
 بطلا مد<0 لوك ليز نإف ٠ نيملاظلا نم تنك مهئذرط نإ» لوقلا

 باجي امنإ  ةيبرعلا ٍةعانص ( 113 أ) يف رمألا هيلع َلّصَحَت ام ىلع
 ىتعم سيل ذإ يناثلا يف ببس لوألاف « هيف ةطيرشلا ببيكرت نيمضت ىلع
 + لوألا ىلع 15 افقوتم ريخألا لوقلا نوكي نأ الإ ةاحنلا دنع ٍباوجلا
 رمألا الإ ءيشلا يف بّبسلا نوكي نأ يغبني سيلو « هل يبس لوألا َّنأل

 0 ايما كلل

 با نم ةطقاس _ 2

 .ةقفت 2: بال ند

 . لكشإ: باد نيل

 . فقوتم مر بي 7

  (قفل : ناسللا) اهيقش مه .: ةءالملا قفل نم قمللا (21)



 5 َنوُكَتف ؛ : 2 ةبسانم يدب ملعت تنأو 5 يرهوجلا ةصاخلا بسانما

 لمأت دأب وأ « مهر نوعي َنيِذّل ِدْرْطَت رالقعا هلوقل « نيم

 2 اذه روص نمو . هريغ نود هب 413

 8 ُهَعَم اوُنمآ َنيِذْلاَو لوسرلا لوُقَي ىَح وُلد :  لجو زع 7 اضبأ
 "0 (دق) هنإف (60 ب) (22) «بيِرَق ؛ هللا َرضَن نإ الأ ٠ هلل
 ةبسنلا روهظب ةقث ةقث يعيبطلا بيترتلا ريغ ىلع لوقلا اذه ا نيب 07

 : هلوقل اهمأ ٍٍمَظ « هللا رْصْن ىم : هلوق ةبسن نإف . ىنعملا مهف هفو

 ابنأ رهاظ « بيرق وللا رن د اأو : هلوق ةبسنو ٠ ءاوُثمآ يي

 نْيماَقَم 2": نع ناَردصي امنا نيلوقلا نألا و لوُسَرلا َكوُعَب ىَتَع» ::هلوقل
950 

 / نيِص محو هيلع (116) هيبنت

 ةمسقلا نم يناثلا ين يق نآلا لقتلو ليلحتلا يناثلا عونلا

 مسا وه ليلحتلا مس . ليلحتلا وهو ّفصرلا رعدملا سنجلا مف ىلوألا

 ام كلذلف ا ُللَحُمو َلَلَح١ : مهوقل ل وأ اثم
 سنحت نم عونلا اذه ىلع ليلحتلا مسا لوق يف ٌكلشلا َقَحْلَي نأ قيلخ وه

 117 عضو يف فضرلا روج نوت ينو خل ناك دق هنأ ِلَبَق نم يفصرلا
 كش وهو بيكرتلاو تفيلأتلا مسا هيلع دب ام ىنعمب  ةعانصلاو روهمجلا

 ىلإ ضقانتلا بفّرّصب كلذو . ةلوهسب هتلاَإو هنم زئحتلا (0122) كمي

 ام يطوملاف . ُدْعَب نم ابيَلإ َْتَللُح يتلا ءازجألا فصرو ةلمجلا ليلحت يتهج

 . اهئازجأ نيب فلؤي هنإف : اب 6و(
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 ءزج لك هازجأ وأ نيئزج نم بكرم لوق وه لعافلاو . ( 114 1) ررقت
 هيلع لولدم يلك ام 240 عمن يف ('21) هيسق عون وه ًىنعم ىلع لدي اهنم

 امهيلا يلكلا رمألا ا ةهج نم ال اذخأ دقو .٠ لوقلا ةلمجب

 ووجو نم امهبنيب ىرخأ ةبسن ةهج نمو : نكل . طقف هيلإ "'**!(هئاقتراو
 سيلف تنأو . ٍلّصولاو "260 تاطابترالا ءاحنأ نم رخآ وحنبو ٠ بلا
 وعدملا لوألا عونلا يف .عوضوملا لصفلل ٍلباقملا لصفلا دمع كيلع بهذي

 هتحن ا سنج وه ٌعونلا اذهو . لبق نِم '277ليق دق امم َداصرالا
 َدَحْوُي نأ امإ هنأل كلذو . مهستلا : يناثلا . مسقتلا : لوألا : ناعون
 ةعيبطلاو يلكلا رمألاك وه م وأ 3 ةرثكلا يف ةيراسلا 0 يلكلا رمألا

 ريغ ْمَح اهيلع لمحو ٠ ةلباقتم ٌرومأ ا 0ك ١ يف ةيراسلا

 نينثا لك نيب 3 نأ ينعأ ليلحتلا ىلع ةلادلا ةادألاب حّرّصيو : قّلطم
 امإ ناويحلا « : :هامإو ''د >0 ةوق هئوق فرح وأ ءامإ ٠ فرح اينم

 صب ال نأ 0 يا وعدملا وه يلا اذهو هدام ال امإو ءاشَم

 فرح اهنم نينثا لك نيب ( عضوي ال نأ ينعأ ةادألاب ةلباقتملا رومألا نيب

 8 ('*07 ميهستلا ٌوعدملا وه عونلا اذهو ٠ يلكلا رمألاب الو 2

 نوكي نأ وأ ةوقلاب وه عونلا اذه يف ٌليلحتلا نوكي نأ امإ ةلمجلابو
 وه لعفلاب يذلاو : ميهستلا وعدملا عونلا وه ةوقلاب يذلاو + لعفلاب
 : لوألا : ناعون هتحت طسوتم سنج وه عونلا اذه كلذلف : ميسفتلا

 لمقال ا“

40 

 للللل

 للذلي

 ا

 ابملا

 ا

3 

 .( ا( 2( ع ع ع

| 

 احمل



 : مهستلا : يناثلا . مسقتلا

 نم (115 1) بكرم وق ره مسقتلاو : م لوألا .عوتلا
 وادم ياك ٠ ام رمأ يف ميسق عون وه ىلعتا ى لع لدي امهم ءزج لك نيئزج
 دقو .اعم يلكلا رمألاو ليلحتلا ةادأب هيف حرصم ٠ . لوقلا ©0310 ةلمجم هياع

 نمو لب ؛ طقف هيلإ ا(هئاقتراو امهيلإ يلكلا رمال ماسقنا ةهج نم ال اًدعخأ

 ءاحنأ نم َرَخآ وحنو ء ٍبَسَللا هوجو نم امني ىرخأ بسن ةهج
 يتلا ةغالبلا نم عونلا اذه يف ةيرشلاو ٠ ٍلّصؤْلاَو (132) تاطابترالا

 رسحو . ماسقألا ءاقيتساو ٠ ميسقتلا كك (اذ4) يح هيف رمألا دال

 اهيلإ يتلا ءايشألاو ةمسقلا نع ةثداحلا رومألا ءاضتبإو 3 ٍداَدْعَألا ةقايس

 مك اهم ُدَعْقَأ تايرظنلا 3 ةطيرشلا هذبم ٍنوُتظَمب سيلو . يلكلا مسقن

 00 لماع ٍِس يلا عيرألا ٍلاصخلاب نونظمي سيل هنأ

 نأ لبق نم اهبتجتب ًاضيأ تايرظنلا ق0 ُةيرَمقأ ٠ ناصقلاو . ةدايزلاو
 . دحاولاك وأ هنيعب دحاو وه انه اه نيرمألا لك يف مر يذلا ضرغلا

 أدنبا ام ماسقأ عيمج - ملكتملا (138) يفوتسي نأ وه ميسقتلا ١ : موق لاقو

 : لجو زع 0 وتلا اذه روص نمو .(61] ب) (23) «هب

 ا قالخ نم َوَرخآْلا يف هَل امو اًيندلا يف انآ اًنيَر : وعي نم سانا

 0 َِباَذَع 00١ 0 2 : لوقي نم
5 2 

 سا وى عراه م

 ناكل

 . طايترالا

 . كلام

15 
 .هب دعا

 كلنحاي

 اد طددل

 لل

 ل

 .يوتي نأ : ب ب يا

 .تفرصتب ( 20/2 : ةدمعلا)و .(7 : ةقرو : ةرضاحملا ةلح) (23)

 .20) 200 :؛ةرفلا (24)
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 نم مُهتوجِرْخُي توغاطل ١ ٌمُهْواَلوأ اوُرمك نيدذلاو : روُثلا يلإ تاّملظلا سا همكم وعالم مع ممم ا هعأ ما ل يقام
 عونلا لب : هنم نسبلو .(26) عوتلا اذه نم (25) « تاملظلا رى وُ

 : (27) هلوق عونلا اذه نمو . هرهوج ('277( لوق ) هلوُبقل هب ىلوأ لوألا

 _"**مهقيرفو ال : موقلا قرف لاقف
 (116) يِرْدَن ام هللا نمي : قيرفو ءا معن

 (دد0) يرو نب سيقل ميسقت نم نسحأ ممسأ مل و : لاق (28) ُدربملا

 عضوم ةنامألل اهيف ناك دقل
52 

 230) ,ِرظَْم ٍنيعللو داترم فكللو

 ضعب ”عيس» : لاق ٠ نييئاطلا رعش نيب ةنزاوملا » باتك يف يِدِآلا
 : (10) فنحألا نب سابعلا لوق رعشلا ٍةَدَقَن نم خويشلا

5-3 

 لبا نم ةطفاصس 4كيد)

 . مهتدشن ال موقلا قيرق لاقق : ابا :0

 . حيرفلا نب سيقل :بارل (09

 257 : ةرقبلا (25)
 .(142-143 : نآرقلا زاجعا) (26)

 (350 : نيتعانصلا ) و ( 149 : رعشلا دقن ) و ( 142 : نآرقلا زاجعا ) ربكألا حابر نب بيصن (27)
 .(377 . 324/1 : يناغألا) يف هتمجرتو (7 : ةقرو : ةرضاحملا ةلح) يف (ب) ةياورب دروو

 , هتمجرت تفبس درملا (28)

 مجعم ) ه 68 ةنس ينوت . ىنبل نونحيو يرمألا رصعلا ءارعش نم : ينانكلا ةنس نب حيرذ نب سيقو (29)
 . هبتك نم هيلإ ثعجر ايف درملا صن ىلع ففأ ملو 138/8(١ : نيفلؤلا

 . (205/9 : يناغألا) (30)
 198 وأ ه 188 ةنس يفوت عوبطم رعاش . سابعلا ينب رصع يف لزغلا ءارعش رهشأ فنحألا نب سابعلا (31)

 .(23/2 يبرعلا بدألا خيرات) ه
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 ما ٠

 برح

 ل 0 : ٌرْجَه ٌمكَلاَصو

 سو 3 ا 5

 ةظاظف كب مللا دمحم ل ْمّشَأو

 (32) ْبْعَص مكيكار نم لولَذ لكو

 .(33) « سديلقأ تايسفت نم نسحأ هللاو اذه : لاقف

 ةميتي ) باتك يف هسفن اذه يدمأآلا لوقب مالبالا دعب (34) يبلاعتلا

 اذه يف بيطلا يلأ ٌلوقو» : ©*0)(لاق) 0*« (هل) (رهدلا
 : فصولا اذهب ىلوأو مهد ( مهل ( نقلا )

 لج يف مورلاو ؛ لَدَج يف نحنف
 (35) لج يف ٌرحبلاو ١ لكس يف ّربلاو

 لوأو فصولا .اذهب ٌريدجل (36) رخأتملا يرصملا لوق نإ يرمعلو )
 : لاق . هب

 ءابا نم ةطقاس ل 040

 1 نم ةطقاس ل 40

 ابا نم ةطقاس 0

 1 نم ةطقاس -- ميل

 : ةلزاوملا )و ( 210/1 : ةميتيلا )و ٠ بعص مكيناوج يف لولذ لكف» : ةياورب ( 19 : هناريد) (32)

 .(309/2 : صيصنتلا دهاعم) و ( 25/2 : ةدمعلا) يف ىرخأ ةياور رظناو 0

 .(385 : سرهفلا) روهشم يناثوي سدنهمو يضاير فوليف سديلقأ (33)
 370 ةنس يفوت فورعلا دقانلا .ءارشب نب نسحلا مساقلا وبأ : وه يدمآلاو . هتمجرت تمدقت يبا 234

 ةئزاوملا هباتك رظناو .(176/2 : ينرعلا بدألا خيرات) ه 37) وأ ه
 .ارصت (211--210/1 : ةميتيلا)و ,( 204/3 : هناويد) (35)

 .(يلوذع) لدب (يودع) و .ريخأتو ميدقت اهب ةياورب ( 26 : هناويد١ ضرافلا نبا (36)
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 0 يعمد . مرصنا يربص .مِقَأ يِمارُغ

 انهن (تمش كا يدسصاح 5 93 ١ يرهد . مقتا يلوذع

 :(37) هوقو

 ٌرِظَعن 5 فيسلاو رذتعم رهدلا

 عيئرمو ةفاطصُم كل ْمُهْضْرَأو

 اوُدَلَو ام لتقلاو اوحكن ام يبسلل

 اوعَرز اه رانلاو اوُعَمَج ام يببلاو

 : (38) هلوق َّنأ نومعزي ٌموقو)

 ةطاس راهن ايف انأكف

 مدظع ابيع” ليل هناك

 :(39) هوقو
 ُفَكلا ال هيبشتلا نع َّلِجَي 00

 مَدْحِم يأرلا الو ٌماغرض وه الو
 محم كيناشو : دوصقم ُكلّلَحَم

 مرضخ ةلزرحبو .٠ دوقفم َكّلِعمو

 : (40) هوقو

 اب نم طفاس نيفوقعملا نيب امال 54

 عيبرلاو فيصلا يف نكسلا : عيترلاو فاطصملاو .(343/2-334 : هئاويد) يبنتلا (37)

 لك صبعلا يلأل بيو (3 : باذألا رهز )و (134/2 : مامت يبأ ةماح) جاطنلا نب ركب 380

 .(129 :رمعلا دفنا يف عيدبلا)
 : يناشلاو فيلا : مدحملاو (كرمج ) لدي ( كلن ) ةياورب ( 213 206/4 : هناويد) يبنخلا (39)

 ريثكلا : مرضتملاو
 (519 : ءارعشلاو رعشلا ) يف هتمحرت رظناو . ينافكل : ةيفاقب ( 18 : هناويد ) مازح نب ةورع (40)
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 هئيدفل ًايِاَع ةارأ ْرَل نّمقف
 (1* 0 (ينادفل ايناع يفار ول نمو

 ًاضيأ هب ىلوأ يناثلا ٌعونلا لب . هنم سيلو . عونلا اذه نم (117)
 . هيلع هّدح قايطنال

 ةمادق مهلمو - موق دنع وعدملا وه ميهستلاو : ميهنتا يناثلا وتلا

 )43(  عيكو نبا مهنمو - موق دنعو (42) حشوملاو م يشوتلا 0

 ميهستلا هعخ يذلا وه (44) مجنملا دكوراه نس يلعو عمطمل

 لصاوف هل إف : حاشولا ظفل نف حّشوملاو [حيشوُتلا م مسا امأ . سا

 مّظنلا نم عونلا اذه لصاوف اوهّبش دق اونوكي نأ نكميف نكامألا ةقورعم

 نم وأ حاشولا نم لصاوفلا كلتب ًاضيأ نكامألا ةفورعم لصاوف اذ ناك ذإ
 .هّيفَرط 01470( ٍعْمَج)) دنع ضعب 460( ىلع اهِضعب ٍحاشولا عانشأ ع

 كلوأ لاثم وه روهمجلا دنع ميهستلا ند مّهسملاو 0 مسا اّمأو

 بيترت ىلع ناولأب ٌطّطع يأ مُهَسُم بوثو . بوثلا مّهس» : مهوقل
 نم عونلا اذه يف ليق « هدعب ينأي ام . اهدحأ نأ اذ 3 ماظنو

 (ب) ةرابع امأ (أ) ةرابع ثبلأ دقو . ديتخسلا يف رلريخأتو ميدقت ف عقو ليتفوقعملا نيب اع ل “64٠
 ... امنأك : هلوق نأ نومعزي موقو : هلوق مث ( نانيبلا ) .. .هيبشتلا نع لحي : : هلوقو ) نم ءىدتبف

 ,((تيبلا) يفادفلا ... ىلإ
 دعا كب 44
 كل نم ةطقاس ل 40

 مجعم) ه 337 ةلما يفوت (رعشلا دفن ) باتك بحاص بتاكو دفان . بتاكلا رفعج نب ةمادق (41)

 212/17  ءابمألا
 .(31/2 :ةدمعلا)و (139 : نآرقلا زاجعا)و (191 : معلا دقن) (42)

 393 ةنسا يونا عماج ماعو عراب رعاش . دمحم وبأ . ينبتتلا دمحأ نب يلع نب نحلا وه عبكو نبا (43)
 .(400 372/1 : ةمينلا ) و (103/2 : ينرعلا بدألا خير يرات) له

 ءابدألا مجعم ) ه 352 ةنسا ينوت ملكتمو تيدأر رعاشو ةيوار نسحلا وبأ . مجنملا نوراه نب لع (44»

 دوا : ةروشسملا بجحلا عفر) و (31/2 : ةدمعلا) يف ةرابعلا سفن رظناو 25©«2
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 1 اهرتخأتمب اهمّدقتم نذر ءازجأ اذ ناك ذم مهسمو ميهست اضيأ

 َدَهْشُي نأ وه هنأب 2490 هُدَّدَحُم تفتلا نيينعملا نيذه ىلإو . اهتمتاخم 0
 ةلقو رهاظلا ٍةلوهس 92 هيف ا « هرخآب مالكلا لوأو : هتيفاقب تيبلا لوأ

 نكي اذهف . | موق ةأمس همارم ٌدْعَبَو رَسع م40 ل اذإف :٠ ٍةفلُكلا

 لدي اههنم هزج لك نيئزج نم بكرم لوق : وهف لعافلا امك . ؟يّطوملا
 ريغ « لوقلا ةلمحي هيلع لولدم ينك ام رمأ يف مق جون وه ىنعم ىلع
 َنِم ال اًذخأ دقو . ليلحتلا ىلع ةلادلا ةادألاب الو يلكلا رمألاب هيف حّرصم
 نمو لب : طقف هيلإ امهئاقتراو امهبلإ لكلا رمألا ماسقنا ( 2 تر ةهج

 نم. رخآ وحنو ا هوجو نع ( 8 م امهنيب ىرخأ ةبسلن ةهج

 نأ وه حيشوتلا » : موق 2520 لاقو . ٍلَصولاو ('50) تاطابترالا 100 يأ
 اذه روص نمو .(45) ٠ هرخآب مالكلا لوأو ؛ هتيفاقي تيبلا لوأ َدَهْشَ دهْشُي

 هموم ه م

 لمعي نمو . هزي ًاريخ ورَذ_لاَقلم لَمَْي مق : لجو رع هلوق عونل
 حرص دق هنأ عضوملا اذهب ْنَظُب دق ناك ْنإَو « (46) ه هرب ارش ٍَرَذ لاق

 « ٌمُهّلاَمْع اويل ًاناشأ ساّلا ٌرُدْصَي ٍئَمْوَي ؛ : هلوق يف يّلكلا رمألاب هيف
 ام ٍرمأل ةوقلاب رخآ ًاميسقت انه اه َّنِإف « لعفلاب وه هيف ميسقتلا ّنأو (47)
 لماع امإو ريخ .لماع امإ مه : لق هنأكو هب حّرصي مل "*”(رخآ) لك

 ٠ هرب ارش ٍةَرَذ لاقطم لمعي نمو . ُهَرَي ًاريخ َةَرَذ لاق لَمْعَي نَمق» هٌرش هس وس ها مس 2

 ف ممل

 . لورح : كلين

 ,ماقألا ءنا ب ةثسل

 . تاطابترالاو : ب دل 650
 ,لاق :أ

 5 نم ةطقاس ب ةادد»

 كذن

 .(139 : نآرقلا زاجعا) (45)
 ,8-37  ةلزئزلا (46)
 6 : ةلزلزلا (47)
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 سوس اه صاع عع # يك ءرسو هرعوم و م
 ارش ِةَّرَذ لاق ْلَمْعَي ْنَمَو . هرب اريخ ْةَرَذ لاَقْلِم لَمْعَي نَمق» : : هلوق نإف

 رمألا يف مق عون وه ىنعم ىلع امبنم ٍدحاو لك ُالاّدلا نازجلا امه و ُهَري
 نمال اًذخأ دقو : لوقلا ةلمحي هيلع لولدملا ردقملا : ةوقلاب نئاكلا يلكلا

 مكح بيرت (154) ةهج ههج نم نكل . طقف يلكلا ّرمألا اذه اهمّساقَت ةهج

 لماع نم عون عون ىلع نيعضوملا يف هرب و هي«: هلوق امهو مكح

 دعب نم بات مه : لجو زع هلوق نأ نومعزي دقو . 5000
 موزللا لبق نم عونلا اذه نم (48) ى هل بو هللا نإ حلصاو ِهيلظ

 يف موزللا نأ لبق نس ٌطَلَغ كلذوإ : ةيضقلا يئزج ل111 (نيب) ينعأ اهنيب

 وه نكل . ليق دق اك هميسقل ميسق عون ٌموزل وه سيل عضوملا اذه
 (ا57) ايو وه نكي موزللا نإف ًاضيأو نا 2156) ةباوجلا ةيضتقملا ةطيرشلل

 . (49) ةقيقحلا تحاول :نم وكي نانو نضال ىلا اذه رهوج 1

 ىملا يرهد نم ٌتيِطْعَأ غلا ولو

 ِدَّدَسُمِب ىّملا ىطْعُي ِس لك امو 7

 يعجرا الأ : يضم ماّيأل تلق
 يدعبا الأ : نما مايال تلقو

 : هنم هّلوقو ١ نيضم مايأل تلق » : يناثلا تيبلا نم هلوق نإف

  هذهو : ب دل

 با نم ةطقاس 4نبرل

 باوجلل : (ررهل

 7 يقوم : كن

 39 : ةدئالا (48)
 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (49)
 : صيصنتلا دهاعم) و (34/2 :ةدمعلا) يلع وبأ . يدادغلا فسوي نب هللا دبع نب نيسحلا (50)

 .(45-- 23/10 :ءايدألا مجعم) يف هتمجرت ديزم رظلاو (233-72
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 ون وه قنعم ىلع اهبنم دحاو لك نادلا نازجلا امه ا« نيا مايأل ا

 ءايألا 6 ةعماقتمل ةينآلا مايألاو ةيضاملا مايألا : اهو يلك ام رمأ يف ميِسَك مي

 ةهج نم اًذخأ دقو .٠ لوقلا ةلمحي هيلع ٌلولدملا يلكلا رمألا وهو - سنجلاب
 : هلوق امهوأ مكح مكح بيترت ةهج نمو 1 يلكلا ّرمألا اذه اًمهِيّساَقت

 . ةينآلاو ةيضاملا نم نا 12 ران ىل ع » يِدعبا ٠ و « يعجرا ٠

 نضال ىلإ امههادحإ نيتهج ىلإ مايألا ةمسق وه هثومضمو تيبلا لصاحو

 . دعِبْلا هنم 50 لإو ةعحرلا هلم. بتولطتا ىلإ ٌةيناثلاو . ةبتآلاو
 : / امهنيب ”عضولاو ةءاضتقالا امل ةبجوملا يه ا ةهج نم ٌةبسنلا

 . هتيفاقب تيبلا ردصو 6 لوقلا لو ةداهشب ةيضاقلاو

 : يرتحبلا

 0007 (يعالس ٠ ءاقللا 2 ببس 0

 ٍللَحُمِب ِهيلَّلَح يذلا ©67سيلف
 (51) مار هيي يذلا سيلو

 ءاسنخلا لوق يف ليق دقو

 حامرلا ٍرْمَسو حاَفّصلا ضيبب
 اًرَحَو ر هي ان يشلاف

 0 نم ةطقاس --- ل0

 . نيمبقلا 1 2 لال

 لبا نم كفا تيلا 2 لال

 . سلو 35 55 لال

 ,(2001- 2000/3 : هناويد) (51)
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 "«2ريرولا جلل برحلا يف سبت
 (52) :ًارتَو اخ ملُلا يف سبلت

 يف وه امنإ هنم كلذ نوكي نأ هبي و عوتلا' اذه 0

 اذه نم لوألا عونلا نم لوألا عوتلا نإف 0 امأف ٠ طقف يناثلا تيبلا

 (1201) عضوملا اذه ىلإ اًنيهتنا لمدن . ةلباقملا ينعأ هب ىأوأ سنجلا

 نم ٌفصرلا د سماخلا سنحلا وهو 2 اذه انُحضوأو انمالك نم
 نأ ىرن دقف . اذه انئيح اًنُدكمم وه يذلا حاضيوالا . نايبلا ملع سانجأ
 اذه لعجتلف . ةاهتنم (63 ب) كلذ ف 810 ىهتنا دق لوقلا

 ىلاعت هللا نوعب 'لقنلو سنجلا اذه يف هلوقن ام ٌرخآ انمالك ن م مضوملا

 . سداسلا سنجلا يف  هقيفوتو

 . ريرجلا 3 ويببا بحب 081

 - انيهتنا اذإو نع بن مع

 , انل 00 2647

 لوألا ةملكلاو . بايثلا نم عون :زقلاو رخلاو . ظفللا يف فالتخا عم (82.- 8| : ايناويد) (52)
 . ةيجعأ 0 . ةيبرع
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 ةرهاظملا : سداسلا سنجلا

 ةّلياّرملا نع نينا اذه -يف ًلوأ نصحفلا "مد نأ يغبيَو
 امهيلع لمحيو اههمعَي دحاو سنج ىلإ امهراقرإ نكي له : ةاطاوملاو

 تابثإ نكميف ٠ اهل كرتشملا هرهوج يف ناَكرتشيو اهُيِهام هب ُفَرعُت ًالمح
 هتحن ًايلاع انج هلازتإ وهو هيف مور يذلا 2 ( ٍعضولا لع سنجلا اذه

 دحاو لك يي كوزتلا مث 3 ةأطاوملا : يناثلاو 0 امهدحأ : ناعون

 ىلع ةريخألاو ًاضبأ ا عاونألا نم اههنحت ام ىلإ نيطيسولا هّيعون نم
 ةطيرشلا ىلع هلك كلذو + لق نم سانجألا رئاس يف انل وم يذلا وحنلا
 باتكلا اذه يف اهّتفرعم ٌمْوَن يتلا ةعانصلا هذبب ءافولا يف اهانمزتلا يتلا
 «0(دحاو ) لك ٍرهوج لوق ن١ ىو ٍقأطاوملاو ةليازملا لْجَأ نم : لوقنف

 يف اهرهوج لوق 5 ىفوب ةلبازملا نأ | ينعأ . 0 (0ٌداَضُي ام ىنعمب ايبنم
 ةلالد بسحم نبل نم كلذو « ةأطاوملا ُداَضُي ام وعم ةعانصلا هذه

 مكحلا ُهَلاَق دق يذلا وحنلاب كلذ © ردت نأ ًاقيلخ نوكي دقف ٠ اهيمسا

 وهو ٠ سايروُعطاق » باتك نم ؟" تالباَقَتملا يف هلوق ٍتايَرخَأ يف (1)
 بجي (121أ3) دقوو :كانه لاق دق هناف .,تآلرّقَملا) باتك

]_ 
 1 نم ةطقام ب 4

 قرت :باد
 . انهنم رهزج لك لوك : اهترابعو أ نم ةطقاس ل

 ...رخألا داضي ال اهانبتا ىنعممب : ب ةرابع ل (
 . فرن *: ديب تل 2

 . ريدك نأ هادي
 . تالباقملا كدب

 .وطسرأ (1)

264 



 نأ امإو: ؛هتيعب ددحاو سنج يف اوكي نأ اَمِإ نيئاضنم لك يف

 ضيألاف . نينجا اهسفنأ انوكي نأ امإو . نيداضنم نيسنج يف انوكي
 لْدَعلا ام + نوللا اهَسِح نأ كلذو : هنيعب راخاو سنج يف ٌدوسألاو

 اذهو « ةليضفلا 2" كاذل ندب نإف : نيداضتب نيسنج (0' ينف روجلاو
 ناسنج اههسفنأ امه لب : ٍراحاو سنج يف اًسيلف رشلاو ٌريخلا امأو ٠ ةليذرلا
 ىلع ام اًنوكي نأ نم امهّرمأ ولْخع ع ةأطاوملاو ًةليازملاف ٠ (2) « ءايشألل
 | ان ضايبلاو داوسلا يف ) ٌرمألا هيلع ام لاثم ىلع لوألا وحنلا
 ىلع امإو :٠ ٍروَجلاو للعلا 22!( يف ٌرمألا هيلع ام لاثم ىلع يناثلا وحنلا
 انلزنأ قم ءرشلاو ريخلا يف رمألا هيلع ام 12!( وحن ) ىلع ثلاثلا وحنلا

 ٌنوكيف ٠ رخآ ام سنج يف ّرشلاو . ٍةرْشَملا سانجألا ني ام سنج يف ٌريخخلا

 يف يتلا ريخلا فانصأو ٠ ء.ريخلا عاونأ معي ًالكم رهوجلا يأ دوجوملا ريخلا
 رورشلا عاونأ معي َةُيفيَكلا يف يذلا رشلاو , هلال ًاسنج نوكيف رهوجلا

 سبل ةييكلا ف يذلا دلو « رهوجلا يف يذلا ريخافا « ةيفيكلا يف يتلا

 نوكي هجولا اذه ىلعو ةطيرقلا هذهب هنإف : اهمعي دعاو سنج دَجوي

 تفتلا ديدحتلا اذه لإ ء سنج اهقرف سيل نيسنج ٌرعلاو ريخلا

 نأ انلْزنأ اَذِإ اًمأو .(3) سنج اهقوف سيل نّيسنج اهّلعجف سيلاطوطسرأ
 ابنت رآ ًانجو ٠ ٌريخ وه ةيفيكلا تحت يتلا سونا سانجألا نم ًاسنج

 تاريخ عاونأف ريخلا اًمأف ٠ ةريثك ًاعاونأ معي ابنم ٍدحاو لك ناكو . رش وه

 .وطسرأ قطنم نم حيحصتلاو .نيسنج يف :ب وأ

 . قطملا نم حيحصتلاو . كلذل : ب و 4 - ١

 ب نم طقاس نيكوقعملا نيب ام ب 62

 ,أ نم ةطقاس ب 6
 ا خ0 م

 ناني

 . يودب ةعبط بِئرت بسح (دادضألا) يف (48/1 : قطنخلا) (2)
 . لبالا ردصملا (3)



 سيلف .٠ اضيأ ةيفيكلا يرام رللا امأو . ةيفيكلا نم (1221)

 يف امه لب :. دحاو ّسنِج اهقوف سيل تح نع هدلاو اركب
 ني يعول نيذه نم ٌرهظَب دقف ٠ ًاعيمج اههكعت ةيفيكلاو ٠ ةيفيكلا سنج

 تحمل 0 اوكي نأ ينعأ لوألا وحنلا ىلع "9(بأ) ا مع

 سنج يف اههنإف . داولاو ٍضايبلا_يف رمألا هيلع ام لاثم ىلع هنيعب ردحاو

2 
 زخ لتحل طيس الك لدن , 0015 لبق نب نول وهو اهّمعي هنيعب راحاو

 هرهوج يف يه ًةلرتشتو ٠ اهثايهام هب ف ف رعت المح ةريثك ءايشأ (64 ب)

 نيعونلا نم ٌعِرَْت انأ كلذو . وطاوتلاو رريارتلاب ًالوأ ٌلِصفني اهل كرتشملا
 هب فرع الح نيل لمحُي ًاطيسب الك -- قأطاوملاو ةلبازملا ب اهلك
 هان 0000 كلذو «"*(ال) كرتشملا هرهوج ٍ ناكرتشيو : اهئايهام

 سنج وه يذلا وللا ةلزنمبو ٌلوقعم ٌرمأ وه لب : لاَحُم هنم ضرعي سيلف

 اهتايهام 2200( هب ) ْفَرعُت ًالمح داوسلاو ضايبلا ىلع لمحُي طيسب 8 ه6
 . هتاذ يف هئافّتح لبق ني هيف كلشلا ضعي اهإو : هرهوج يف ناكرتشي

 الا ةلالد بسحب رهوج لوق الو هيلع لدي مسا ©0(هل) سيل :
 ّمَضوُي ْمَل امل يلكلا ٍرمألا ءافح لجأل ُهَلّشلا ضررتعاف . ةعانصلا هذه يف

 ةليازملا لْمَح ناكمإ َرْهَظ دق دق نوكيف .٠ . هبسحب رهوج لوق الو مسا هل

 (4) 2027 قطنملا بحاص نع تملا ِءاَحْنَألا نم لوألا وحنلا ىلع ةأطاوملاو

 با نم ةطقام -- للنز

 .نوكي : بال 0

 : نأ ةينياب ن2

 0 92 ةطقاس ل (0

 ااقا :مم نننإ

 . قايسلا اهيضتقي ةدايز ل 8
 1 م ةطقام د 0

 . مرظملا : ب دب م»

 (47/1 : قطنملا ) رظناو .وطسرأ يأ (4)
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 . وطاوتلاو ليازتلا يتدام نم طيسب يلك ام رمأ. رعازتناو . دادضألل

 غلا دنع اذ( وه) بم ا وزج لك نيئزج نم كرم امبب ىلوقلا نوك
 انْرِص داو . انهاه حرا لكلا رمألا (123 1) نُكيلف اذهف . ام لاحم

 ًايلك ًارمأ انهاه 3 حضوو ٌرهظو 05( انمالك نم) عضوملا اذه ىلإ

 سانجأ نم ًاسنج هْعَضنْلف . ةأطاوملاو ةليازملا يعون نم راعّرتنم طب
 ىلإ كلذ دعب ريصن من ٠ روهمج ا لاعتسا نم مسالا هيلإ 'لشنلو . نايبلا

 هيلإ 20*لّقنت نأ يغبني هنإ : لوقثف مسالا بسحب يذلا رقما ٍلوق ةيفوت
 ىعملا اذه لثم ىلع ةلالدلا 8 نولوعتسي روهمجلا نإف ٠ ةرّهاظملا ظفل
 (20دّضَتلا فداري ام ىنعمب مهدنع لاقت اهذإف ةرهاظملاو . ةرهاظملا ظفل

 هِتاقبط نيب تفعاض : د97 ( لعنلا ) تفراطو ٠ ًاضيأ ةقراطملاو ةَفَعاضملاو

 : (5) لاق : ىنعملا اذه ةلْوعَمَو ةلمعتسسم مهدنع ةرهاظملاف . َقَراَطُم وهف

 (تيبلا ) ٍدَجّرْيْرَو ولو يني ٌرِهاظُم

 نم اهؤامسأ ةّفيشُملا رئاسو رهاظملاو رهاظملل لو لام اهنإف ٌةرهاظملاو

 ا . فيِعضَُللاو ِدْضْنلا فارم كلد ريغو رهاظيو رهاظك لائملا

 يررهمجلا مسالا لقن ةطيرش رفوتل ةرّهاظملا مسا هيلإ 22 0 نأ ىغبني

 رهوج 3 01

 0 نم ةطقاس لل

 نم ةطقاس ا 2

 لقت : با 090
 ,افضقلا يا يانا
 . بأ نم ةطفاس م

 . لقي 3 ا ل

 : تيبلا ةمثو (20 : هناويد ) هتفلعم نم ةفرط (5)
 ا رهاظم 2( نداش درملا ضفتي ىوحأ يحلا فو

 .رغاوجلا هيف مظنت طيدخ : طمس ىتثم يلمس . بولا قوف بول وأ عرد قوق عردل سباللا : رهاظملاو
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 ٍلعتلا ةهجو . ةيرظنلا ةعانصلا يف ليق دق ام ىلع يعانصلا ىنعملا 08 ىلإ
 ةهج م نطوملا. اذه يف امهاقتلاو يعانصلا ىنعملاو يروهمجلا ىنعملا نيب

 نيمضت يعانصلاو يروهمجلا نيينعملا نم دحاو لك يف نأ لبق نِم ري

 2 0"! ةهجلا هذببو ؛ نيئيش نم ام رمأ بيكرتو ٠ ام رمأ يف عم نليش
 َرْوَصَتي نأ نكمي ام ٍطَسِبْأب ينعأ عض ةوملا اذه يف ةرّهاظملا مسا لولدم ٌليخأ

 نم كلذ ريغ وأ لاقفتم وأ نيام نيش نم ام ٍرمأ بيكرت ةهمي ال
 رمأ يف نيئيش نيمضتو نيثيش نم ام رمأ ل دكد يالا

 وه يعانصلاو ٠ ًاقَضَو مع وه ًادبأ يروهمجلا ىنعملا نا الإ ١

 ةلالدلا ىلإ اهيف تفي لأ رومألا هذه لاثمأ يي يغني كلذلف ٠ صخأ

 ىلإ طَخلف 0و يطوملاب ءافوللو . عئانصلا يف اهلإعتسا دنع ةيروهمجلا

 وه ىنعم ىلع دي اهنم هزج لك نيئزج نم بكرم لوق : وهو لعافلا
 رهوج 6"( لوق ) َةّيِفوُت نم هسفنب نيبلا نمو .اَم لاب رخخآلا دنع
 060 دب رفات يلصفب ًالوأ لصفني .لاغ رينج هلأ سنجلا 0©2(اذه)
 هتحت لاع سنج وهف : ةأطاوملاو ةلبازملا اعون امهب دع م )0 ةيوئالَملاو

 ١ امإ هنأل كلذو : ةأطاوملا : يناثلاو : ةليازملا : اهدحأ : ناعون ًالوأ

 . ةليازملا ردا وللا وهف يرفانملا سنج نم لوقلا (65 ب ) رب

 0 وعدملا ٌعونلا 7”0وهو يمئنالملا سنج نم "بكري نأ

 . تاحلطصلا قحلم رظنأ (7--6)
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 ىنعمب ٌعوضوم وأ لاثم وه ةليازملا مسا َّنأ اّمأ : ةليازملا : لوألا وتلا
 : وهو لعافلا ىف لقتل . هسقئب يلا نم وهف : ةَفلاْْماو ةنيابملا فداري ام

 . 00ةيرفانُم لاحم ٍرخآلا دنع وه امهنم وزج لك نيئزج نم بكرم لوق
 : يناثلاو . ةئيابملا : امهدحأ ناعون 0 طشوتم سنج وه وتلا اذهو

 نم عونلا اذه 5 قي امم لوقلا بكَ نأ امإ هنأل كلذو + ةضياقملا

 وهو نو لاح رخآلا دنع وه ينعم ىل رماد نيف زج لك نيئزج
 ًاعوضوم هٌعوضومو ًالومح هلومحم ىقن نأ أ ينعأ عضولا ظوفحع كلذ عم
 اذهو . لوقلا يف دصقلا ىلعو رمألا لو ا نئاكلا عضولا ىلع

 يف (125 أ) ُمَقَي اف لوقلا ْبّكَرَتَب نأ امإو 0 كل وه ٌعونلا
 نكل ًاضيأ ةيرفانم لاح رخآلا دنع وه اهبنم ءزج لك نيثزج نم عونلا اذه
 ًاعوضوم لومحماو ًالومحم .عوضوملا ٌريصيف لدبي لب .عضولا ظوفع سل
 نأ مري ًاعوضوم لومحملاو ًالومح عويضوملا ةروريصب عضولا ء لدبت لجألو
 اعيحأ عوضوم نيل نم دب ال هنأ ليق نم نيئيضت يف كلذ وكي
 نوكي نأ مر كلذلف . رخالا عرض هوم امهدحأ لومحو ٠ رخآلا لومحُم

 فيك ىلابي سيلف لوألا عونلا اماو . كلذ هيف رمألا ءاضتقال نيتيضق ف

 . سكعلاو : ةضياقملا ٌوعدملا وه ٌعونلا اذهو : هيف (ه:)( رمألا ) ناك

 اذه كلذلفا : هتئيهو ةبيترت بالقتاو هعضو لبن لق نم . ليدبتلاو

 : يناثلا « ةئاَبملا : لوألا : ناعون هتحت طسوتم سنج وه عونلا
 : ةضئاقملا

 ”لعافلا ام 420 لبق امم نيت دقف . ةنيابملاو : ةنيابملا : لوألا عوتلا
 ةيرفانم لاف نحال دع وع ايي درج ارك دلزجم نم رع لوق وهو هيف

 . ةيرقانم لاحم + ني (هو) __

 .اذه :أ1 _ 602

 .1 نم ةطقاس ب 0
 لق امم :ب (هد١
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 وهو ء الوأ لبق مدا( دق ) امم َحِضاَو اذهو ٠ ِهِلَدَبَتُم ريغ . عضولا ظوفحم

 : ةَافاَكَحلا : يناثلاو : ةفباَطُملا : اهّدحأ : ناعون هتحت طسوتعا"“ سنج

 سنج يف اهعضو ( ينهج نم اذخأ دق نازحلا نوكي نأ امإ هنأل كلذو

 وه عونلا اذهو 3 طقف امييلع مهل (رخآ) ام رمأ لمحو رومألا نم يرفانملا

 اهعضو يهج نم اال اًذعخأ دق انوكي نأ امإو ٠ قابطلاو ةقباطملا ) .وعدملا

 ةهج نم نكل طقف امهيلع ام رمأ ٍلْمَحو رومألا نم يرفانلا سنجلا يف
 0 0 وه اذهو 5 قمواقمل ٍدْضَقو : ام ٍبصنم يف ة ةانادُملا

 قانلا "لصف © طقف نيدهطلاب هدا لوألا عونلا لطفف : ٌرفاكتلاو ةأفاكملا
 وه عونلا اذه كلذلف ٠ ىرخألا ةهجلابو نكل ء طقف نّيتهجلاب ال مدع
 : ةافاكملا : يناثلا : ةقباطملا : لوألا : ناعون هتحم طسوتم نينيع

 دنع حيصفلا عضولا يف ةقباطملا مساو : ةقباطملا : لوألا عونلا

 اد َيلَح :٠ يباطتوا قباط ٠ : مهوقل و لاثم ( 126 [) وه روهمجلا
 37 ءاملعلا نم موق هني ام ىلع مالو َقْفاَوَو لكاش هيل ٠+ رفانمو ٌرفاَتو

 ٍِق ةقباطملا لب ءاسدألا لمأ نم ةعاجو سانلا نم ريثك هيف ٌطِلْغَيو

 موق «47) لفن ةهجلا هذه ىلعو « ٌةرفانملاو ةفلاخلا : ةيبرعلا ةغللا ٍعوضوم

 ليلا 0 مود وللا 6 يطل نايبلا مدع لهأ قاَذُح 8

 ذإ 0 2 نم (66 ضل عونلا د 7 ةفلاحماو ةرفانملا ىنعم ع

 ابا نم ةلفقابت ع هول

 3 نم ةطقاسأ ..- (64)
 .أ3 نم هلك طقاس نيتقوقعملا نيب ام ا 42
 . هفلاح ة ةمسمض شب مول

 دقن 2:5 ب 7
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 نم يرفانملاب ةلمحلابو . ةفلاخملاو َةَداَضملا ٍىوعع هرهوج لوق 429 اوناك

 لاق يحس نسحلا انهو نحن .اندنع ٌرمألا هيلع ىّضِم ام ىلع رومألا

 (8) « ديلا عم لْجِرلا عضو اهلصأو : يعمصألاب | بقلملا وهو مهدحأ

 ُكلارتشا يه ةقباطملا ْنَأ ٠ نوري  بتاكلا رفعج نب ةمادق مهلمو -. ٌموقو
 لاثم . (9) «ىنعملا ال ظفللا |هُمَمجِيف هنيعب ٍدحاولا ظفللا يف نيينعملا
 :(10) هلوق كلذ

 سيرت م8 ِةئاريع لجو ًانانسم َلَجْوَهلا مّطقأو

 :(11) كرر . ةقانلا 5 0 : لوألا لجو اف

 ةذف بع وس للف
 ُبقلملا وه ىنعلا اذهو . ولا : يناثلاو ٠ ةليبقلا : لوألا لهاكلاف

 + كرتشملا ظفللا ىلإ جري هلِصاحو : سينجتلاب يلا باحصأ دنع
 راحاو ”ىنعم ىلع ها سلو . ةريثك ءابشأ يب لع ٌلادلا وه ٌلرتشملا ظفللاو
 هذه سانجأ يقاب ىلع ٍلوقلا نم فاتت اهف هيف لوقنسو ::همعت
 ّييكُح اهف ةمادق دنع لوألا يأرلا سيلو ء ( 127 أ) هللا لوحب ةعانصلا
 . ء يشب هلع

 ١: مستانس  م
 ١و ا

 هةديدسيلا وف ده

 . يعمصألا نع القت (7/2 : ةدمعلا) (8)
 .(183 :رمعلا دقن) (9)
 ةقانلا : ةناريعلاو ( 322/1 : ةدمعلا) يف سومطيع ةياورب دروو ( 16 : هناويد) يدوألا هرفألا (10)

 . ةظيلغلا ةقانلا : سيرتنعلاو . ةلصلا
 .ريعلا ةبدح : ماسلاو (316 :نيتعاصلا) و (185 :رعشلا دقن) مجعألا نايلم نب دايز (11)

 . ةدابسلا ىنعمب ازاحم لمعتستو
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 ناملس نب يلعل تلق » : لاق (12) يِشَرفلا نيسحلا نب يلع جّرفلا وبأ
 مهو ةفئاط : رغشلاب هتدهاش نم ملعأ ناكو (030 شفخألا

 وه : لوقت 5 ةفئاطو (14) ٍهَدِضو ءيشلا ٌركذ قابطلا نأ معَ  نورثكألا

 ؟ اذه لوقي يذلا نم : لاقف .(15) دحاولا ظفللا و :نيينعملا كلارتشا

 قابط هنأ ىذا سو 8 سينجتلا يب اي اذه : لاق ء هريغو ةمادق : تلق

 ؟ اذه نافرعي اناكفأ : تلق . يعمصألاو ليلخلا ىلع ًافالخ ىتأ دقف
 ل ني ةييح بو وخلا راع ل افزع لغو :: قا ناك لاَمف

 ريبّرلا نب هللا دبع لوق : لاق : برعلل قابط نسحا يندشناف : تلق

 : (16) يدّمألا

 2 ا 2 : ةدوسلا نهرو ا ٌدَّرَف

 214272 ٠ ادوس ضيبلا نهّموجو درو

 الأ بجوم ٠ اهقوقح اًهِيفَوُملاَو : اهلزانم ءايشألل لزم ُلْدَعلا رظنلاو
 يناعملا مايق عم هوجولا | نم هجوب الو ًالصأ يعاسألاو ربيغتلا يل حاشي

 م ل هل
 : ةيرظنلا ا يف ةداعلا ٍِتَرَج ًامذقتف « اهعئابطَو اهتاَّيِرَهْوَج ٍروصتو

 اهّلعجيو اهيلع هَروُصَت َفِقَيَو ظافلألاب (؟* حي نأ هريذحتو رظانلل ةّيِصَولا

 .جييا د باس 00 لل

 مجعم ) ه 356 ةس يفون رشا هبو يناغألا بحاص ينايصألا يشرقلا نيسحلا نب ىلع جرفلا ربأ (12)
 الأمياء  94/13(.

 : ءايدألا مجعم ) ه 315 ةنم يفوت ةغللاو وحنلا ةمئأ نم ريغصلا شفخألا نسحلا وبأ . نايلس نب يلع (13)
246/18 ). 

 .(316 : نيتعاصلا) (14)
 .(123 : نارقلا زاجعإ) و (183 :رعشلا دقن) (15)

 نب كلملا دبع ةفالعن يف يفوت : نيبومألا ءارعش نم ينوك رعاش . ريثك وبأ ٠ يدسألا ميزلا نب هللا دبع (16)
 :ةدمعلا) و (321] : نيتعانصلا ) يل تلا رظئاو و (300 - 229/2 -: بدألا ةنارحخ ) ناورم

2 . 
 .دعب ايف تيبلا رداصم ينأتسو (109 : ةظرو :ةرضاحملا ةيلح) يف الماك صنلا رظنأ (17)

372 



 ّصْخفلا معن لبق ٌمّدَقَت نأو ديعبلا ٌلاَلَّضلا وهف 8 هيف روظنملا رمألا سفن

 هتان نع ريقنتلاو ثحبلا يف رسولا عرفتسيو غلابيو « يناعملا نع

 ينعأو : اهقوقح ٍبِلاَطَملا تاهج يفوُي : ةلمجلابو . اهعِئاَبطو اهتاّيِرَهوِجو
 اهيف ليق دقف هذهو ؟وه ملو ؟ نه تكو ؟رغاانو ؟ ره لها بلاطتلاب

 هذه نع صحفلا ىفوتسا اذإف . تايرظنلا نم اهيف لوقلا رعضوم ف

 لعَج ٠ . رومألا هذه نع ثلا يف ٌرظنلا معو تاهجلا (128أ)

 هذه يف لوقنف ةيرظنلا نيناوقلا ديهقل اًنسلو . اهل اعبي دعب نم ظافلألا

 اذه يف رمألا لوأ ٌذنم نمل ناك ام 2 نكل ءانه اه ِبِلاّطَملا

 : لوقف وحلا (*”(وه) هيأ نييألا نيذه يف ٌرنَتو ٠ عضولا
 نم ولوقلا :بكرو ٍلوقلا يف نير فانملا ٍنيكيشلا عضو ناك نإ دانا
 يف نيينعملا ُهلارتشا ًاضيبأ كلذك ناكو 018 الا دوجوم أ نيداضتم

 نو كرتشملا ظفللا وهو هنيعب دحاولا ظفللا

 مسالا لقن هج ىلع قابطلاو ةقباطملا مساب يناثلا ىنعملا وأ لوألا ىنعملا
 لقت ةطيرشب , ظفَح5ُ اَذِإ ةيعانصلا يفاعملا ىلإ ةيروهمجلا عاضوألا 390

 (67 ب] تناك نإ ل اهل مسالا عارتخا يف الو ؛ بجاولا رمألا 0
 لوقنملا يعانصلا ىنمملا نوكي نأ يه  ليق دق اك لقتلا يف ةطبرشلا

 هب ًاقلعتم وأ : : مسالا هنع ٍلوقنملا يروهمجلا ىنعملل ًاهباشم مسالا هيلإ

 قابطلا مسا ناكو « ةريثك ًارارم ليق دق اك قلعتلا هوجو نم ّرخآ م هجوب

 قرط ف معألا قيرطلا وهو ةهباشملا قيرط ىلع نايبلا ملع ' ىلإ ًالوقنم ٌارسا

 يبرعلا ناسللا باحصأ دنع ا ليصألا عضولا يف هنأ َرّرقتو ٠ + لقنلا

 .امتابأ :أ ع م0
 .اسا نم ةطقاصس ل ا:

 أ نم ةطقام ل
 ل ليس 0 م4

 ,ىلإ :أ با ا»

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (18)
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 رلوثلا بيكرت ينعأ . لوألا ىنعملا ناكو . (©)ةَرئانلاو ةفكاخلا ىنعمب لاقي
 ١ 020( ىلوأ) لوألا يأرلا عما . كلذك : نيَّداضتم نّيرمأ نم

 يف لقنلا ةطيرش رفوتل كلذ . (19) جلا ماهو قبسلا (5) بّصقب

 مسالا هنع لوقنملا .يروهصخلا ىنعملا نيب َمِبسنلا مامن 4 هبشلا ع وبال

 (1293) هفنب نّيبلا نم كلذو « مسالا هيلإ لوقتملا. يعانصلا ىنعملاو

 ةقفاوملا ىنعمب وهو ؛ قابطلاو ةقباطملا مسا نإ : لوفي نأ لئاقل سيل

 نم سبل هلأ رفق د هنأل آل قيرفلا ار ةهجلا هذهب هلقن عوف

 3 باّمكلا نم موق هب 500 سَهَل دل اوم وه اغاو ء ليصألا ةغللا وقوم

 ِكْرتو لهاستلل امإو : برعلا ةغلب رّصِبلا ٍمَدَعِل امإ ءاملعلا نم ٌسانو
 (607هذبب كلذك هيف ولاعتسالا رارمتسال رومألا هذه لاعتسا يف قيقحتلا

 باوص (هارهظ دق نوكيف . هل موبأم ريغ ©"'”نحلو طلع وهو ٠ : ةهجلا
 هّئيقلتو ىنعملا اذه ةمادق ركن نإ . نفاه ل يذلا ٌروهظلا لوألا يأرلا

 ء قيقحتلاو رظنلا نع ه قا ”رفكت ءاطقف بقللا وأ اعم بقللا اذهب

 هسفن يف ٌرمألا هيلع ام نإف ٠ ىنعملا 11 هوجو كن ةمادق ناك نإف
 ناك كن + لوقي ام ل ضيقنتب ٍضاَوَ لقعلاو ًسجلا ةداهشو دوجولاو
 هبقلث نحو قابطلا مساب هييقلت وه ىَرَي يذلا ىنعملل وه فرشلا نأ ىَري

 نم نورخآلا ّبّجَعلا هنم 50 يضقي سيل امم هللا ٌرمَعَل وهف ٠ سينجتلاب
 هبقلت يذلا ىنعملا ناك نإ هنإف ٠ َقئاَمَحلا َفَلاَخَو دوجولا ّبَلَق » : لوق

 . ةفلاضاو ةرفاملا : ب ب ا

 . قابسلا اهبضتقي ةدايز ل ©
 . مقل ناز تب ممل

 5 ءبايام»

 .ةهجلا ةهجم : بال »

 .نحتو : ببال “
 . رهظأ 02

 1 نم ةطقاس مهول

 , ضيقتي : با 6#

 .يفقل أل

 . زوفلاو رفظلا : جلقلا (19)
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 سينجتلا وهو هب وه هبقلي يذلا ىنعملاو . يناعملا لإ جري امم قابطلاب نحن

 هب رق دق اك ٠ يناعملا تناكو . طقف ظفللا 0 هرمأ عجري ام
 هيلع انارهو-» راَظلا هيلع قَبطَأو سانلا لك هب دهشو . مألا عيمج
 نم ٌفرشأو لوألا دّصقلا ىلع ةدوصقم يه هسفقن ف كمألاو ةررلا

 دقو .هسفنب نّيبلا رمألا نم كلذو يناثلا دصقلا ىلع ةدوصقملا ظافلألا
 هب بوذا اب دافور رعت تأ : َةدع عئانص يف كلذ يف ليق
 نم (6) ةيناثلا يف وطسرأ لاق دقو . وم اذه ف (130 أ) هّريغو ةمادق
 ّفقو نإ م (20) 67  ةدارإلا هس وطسرأو -- غلا اذه يف ةباطخلا

 اذه فرش يف انيس "نب يلع وبأ سبئرلا حرصو . هل نعْذأ ْفِصْنُم هيلع
 . رظانلا يده امب ٠ ءافشلاب » بقلملا هباتك يف ةعباطلاب اندنع ببقلملا عونلا

 ةلالدلاو : + ضعب ءاذحب اهضعب ريا ءايشألا عضو كلذ (65) عاّمجو

 ةرابعلاب اهل هداريإاو ٠ يناعملل هروصت نسحو : ملكتملا ِهْنِم 0 ىلع

 لدعلا ٌرَظنلا هيضتقي ام اذهف ؟فرشلا اذه نم سينجتلا نياو . (21)

 : وهو لعافلا يف كي نورا كعب 'لّقلف كلذ ٌررقت اذإو . 00

 دقو + ةيرفانم لاحب رخخآلا دنع وه امهنم ءزج لك نييئزج نم بكرم لوق
 ام رمأ را . رومألا نم يرفانملا سنجلا يف اهعضو 601 يتهج نم اًدخأ
 نيب كعمج يه ةقباطلا ؛ : موق لاقو . طقف امهيلع ىرخأ ام ٍةفصو رخآ

 ٌركذ 600( يعز 3 موق لاقو .(22) ؛ رعش تيب وأ مالك يف نّيَدَضلا

 , ةثلاثلا

 .ةرادالا -

 ,عاج :

 . ةهجا نم ذخأ دقو

 5 (ةمل

 أ

0 

3 

 .ب نم ةطقاس 0

 انني

 اهيل

 (ةول

 . (ةئلاثلاو ةيناثلا ةلافملا) اهدعب امو (80 : ةباطخلا) (20)
 . (ةئلاثلا ١ قباسلا ردصملا : (ةباطخلا) (21)
 .(5/2 : ةدمملا) (22)
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 عم ةملكلاب ينأت نأ يح ٌةقباطلا ا: موق لاقو .223) « هّدضو ءيشلا

 ٌليواقألا هذهو .(24) 2, اهدي عم (68 ب) 0اهيتجنو اهَّدِض
 لبنت ةوقو . اهلّمأتم ىلع 22 اهتوق ٌرادقم ىَفْحَي سيلو ةبراقتم يه

 و اهّلصأ» : هلوق وهو عع يلكلا لوقلا ٍيعأ نوناقلا ف يعمصألا

 الإ ,ةيرفانملا لاحلاو ٌلباقتلا اهُعاج» :لاق هنأكو : 2740 ديلا عم لجرلا

 ذُرلاو و ةّداملا نم عزتنملا نوناقلاب حب رصتلاب ةيقطنملا اهُنوقو ٌةَرطِفلا فت ُ هنأ

 حرش نم (25) 5 نابقلا باك يف رمت نبأ لوتي آك- كلذو + اهلم

 هعضو يذلا ( 131 1) نايبلا ملع ٌرخأت بجوملا بسلا ناك ميكحلا

 ىلع دوصقملا َضرغلا 0 مل هنأل ةلماك ةعانص دعي نأ برعلا وبدأتم
 ةقباطملا مسا نم َمُهَقُي نأ يغبني هنأ ٌرهظيو . يعانصلا ىرجملا يي بجاولا

 0_0 مسا نم مهكي اب ةعانيلا هذه يف

 3 ا هذه ل لباقتلا نه ُفيِدَر وه ةقباطمل 3 قطاوتلا ةهج
 اوناك تاون طقف ًاضيأ قطنملا ةعانص يف ِةَّداَّضّملا نم نم 00 (ام)

 يف .ةداضملاب َنوُنْعي مهنأل ٍةَداضملاب ةقباطملا رهوج ا( لوف ىلع َنوُقوي

 1 فلل

 7-5 فكل

 . امتوقو ءافه قي سيلو :باس
)44 5 

 با نم ةطقاس 40

 .ب نم ةطقاس لل 450
 با نم 0 0

 .(122 : نآرقلا زاسعا) و .(316 : نيتعانصلا) (23)
 .ةرابعلا يف طيب فالتخا عم (36 :رعشلا دقن يف عيدبلا) (24)
 ةخسنو 949 مقر تحن نارهطب يلم ياروش سلجم ةبتكم يف ةبطخخ ةخسن هنم دجوتو : هيلع فقأ مل (25)

 سايقلا باتك) ( ينارافلا قطنم ) يف ركروت رشنو . 270 مقر ثحت نارهط يف يلم ةبتكم يف ىرخأ
 116-117(  : قطنملا يف ةلمعتملا ظافلألا باتك) يف اذه رظنأ . 286 -- 244 : ص (ريفظفلا

 ,(47 38/1 : قطنملا) رظناو . تاحلطصملا قحلم رظنأ (26)
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 اهئأش نإف « ةيرظنلا ةعانصلاو ًاضيأ لباقتلا (58) ةقباطملل رهوجلا لوق َةَفْوَت
 . ءامسألا ةرثك ىلإ د َتَقَتلُي الأ َةاَّصَولا فواز مسالا ْي ًادبأ
 ةقباطملا مسا نم مفي نأ يغبني كلذلف .رظنلا يف ة ٍِطْلَملا ةيعاد ناك ناو

 ليا ا امو راما | نم هنيعب مُهفي ام ةعانصلا هذه يف

 ابنيعب يه -.. هطّمموتل - عوتلا اذه . عا نإ ٍليرلا كلذ ىلعو ٠ ًالوأ
 لاصتاو . ا ةعانص يي كلذ ف لبق دقو : (27) تالباقتملا عاونأ

 عاونألا هذه ىلإ ٍطيسولا عونلا 000( اذه ميسقت ميسقت عضوملا ) اذه يف رظنلا

 ِرَوَص (هدلواربإو « ةيرظنلا تالباقتملا "') عاوتأل 8 داعم يه يتلا

 اذه يف ةعانصلا هذهب ءافولا يف مدلل جهنلاو ٍةريتولا ىلع اهنم ٍاحاو ٍءاحاو
 هنألو هتك يتلف هسفن لبق نم ٌرظاتلا ُهَكَرْدُي نأ كلذب ولأ نك : باتكلا
 جونألا ىلإ عونلا اذهل ممسقتلا نم كلذ ٍضّتقم رظنلا 3 ايكو . ةَلاطإ

 اذه ميسقت ًاضيأ يك 0 أ( تالباقتملا عاونأ ينعأ . ةروكذملا

 (ةد)اهنيب ام ىلإ تاداضتملا هيلإ مسقنت ام ىلإ ىرخأ ةهج نم 8

 ناعون «**!انه اه ًاضيأ ثدحيف (**!اهنيب م ال ام ىلإو :
 ببسلا ٍنكل ٠ ماسقنالا نم وحنلا اذه ىلإ تاداضتملا ماسقنال ا

 هنأ ْمَلْعَت نأ يغبنيو انه اه عئاملا هنيعب 6ك( وه) ٌالوأ ليق دق مم منام

 . ةقباطملا : ب ا 1

 . نم ةطقاس انني

 اب نه ةطقاس دليل

 , عاوتألا : ب ع "“
 7 داريا ءاوقارح ه2

 . امهليإ : بد لل
 ا ءأاب مل

 ناعون اضيأ انهاه : ب ل 9
 1 نم ةطقاس 0

 . تاحلطصملا نحلم رظنأ (27)
 . تاحلطصملا يحلم رظنأ (28)
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 ني ل 7 مضوملا» اذه يف فرشنا 2 مهوب دق

 قتلا ةوق لعفلا قوق نوكت ثيح ضرْعلاب وه اغإ كلذو طسوتم

 يحلف كلذ نع ذو « كلذك نوكي ًاعطَق هيف ميسقتلا ءاَفييْسِلف

 قابطلا مسا هيلع ٌلوُقَمَف تاذلاب ام + موزللاب فو تاذلاب امإ. ٌةيلضلا

 َدّفلا مزال عضوي كلذو 3 يموزللا قابطلا ىمَسِ موزللاب امو 2 قالطإب

 + ريظنلاو (69) هيبشلا وأ « رباقلا مضوم ليلا ةلمحلابو « ٌدَضلا" عضوم

 ٍِق وللا اذه روص ضو . لباقم لاقل ةيبشو : ٌلباقم لياقملا مزال نإف

 اَلَو تاَملظلا الو . ٌريِصبْلاَو يتغألا يوتسَي امو ١ : لجو زع هلوق ةلمججلا
 .(29) ٠ ْتاَوْأْل لَو هال يوني مو . رورحلا اَلَو شا الو . ٌروُثلا'
 بكرا لوقلا ("*وه - ام ناك . وه ام لوقلا اذه 5 نإ ًايقوم نإف
 نم (00) !ذخأ دقو َ ةيرفانم ولاحب رخآلا دنع وه اميبم هزل زك رع نم

 ام ٍةفِص لّمَحو ٠ رومألا نم يرفانملا سنجلا يف (69 ب) اهعضو 'يتهج

 وه « ٌريِصِبلاو ىلا يون امو : هلوق نإف ٠ طقف امهيلع رخآآ ام مو
 لدي ايبنم ءزج لكو , ٌريِصْبْلاَو ىتغألا» : هو يف ا قر ةينكرت نر
 لق دق اك ٌرصبلا ناك ذإ ٠ ةّيرِفانم لاحب رخآلا دنع وه ىنعم ىلع
 يئهج نم اًدخأ دقو ٠ َةَكَلَملاو ٍمدعلا (3 أ) قيرط ىلع ىَّمَعلا لباقي
 : لجو ٌّرع لوقو . هيلع ءاوتسالا ٠ تلم لمحو ,لباقتلا نم نلاحلا هذه
 دخل ١ : هلع هلوقو ( ةبآلا ) (30) « فعض نِم كفل يذلا »

 ل عرتلا 0 ل لل

 كيش أ د م
 ا

 .فعخنأ ءآ ب 60

 ,19-20 :رطاق (29)
 قولخت . ةيشو افعض ةرق دعب نم لعج مث . ةوف فعض دعب نم لعج مث ٠ : ةيآلا ةمتو . 54 : مورلا (30)

 .ء«ريدقلا ملعلا وهو ءاشي ام
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 . مّرَهلا لبق ةبيبشلا نمو . هترخآل هايند نمو . هسفنل هسفن نم ٌدبعلا
 نم ) وتلا اذه روص نمو .(31) « تاّمملا لبق ةايحلا نمو

 :(32) هلوق ؟*''(رعشلا

 تدعابت الإ تبراق ام هُللاَّوف
 2 0 م

 تلقا الإ 'ترككأ و 3 مرصب

 نم دحاولا تيبلا يف ةريثك تاقباطم َداريإ َنوُدُعَب ةعانصلا هذه لهأو
 : يرتحبلا .قردقلا ٍطْقو زيربلا

 اهطِخْسُي ٍروجلا ا ناك ةمأ
 (33) اًهيِضْيُي لدعلا نس حبطأف ٠

 تاقباطم عبرأ يبتمللو . تاقباطم ثالث ل ليق ام ىلع  هذهف

 920( لاق)
 0 0 2 3 مُهَروزا

 )34( .يب يرغب ب حّبصلا ضايِبو 3

 فرشب كيهانو ٠ هّرد هلق : لاق 0 ةميتي » باتك يف يبلاعثلا

 يف تاقباطم "برأ ")مسج ام ”نيحأ 10و هل ةعاربو: ةلضفو" ةظفل

 ابا نم ةطقاس ل ايل

 ل ْس ةطقاس .- اظهد)

 . ةميتيلا نم حيحصتلاو  عمتجا :باو آر مم

 يف طبسب فالتخا عم .(197 : ناببلا هوجو ين ناهربلا )و :( 303 302/1 : نييبتلاو نايبلا١ (31)

 . ظفللا

 .(50/1 : هئاريد) ريثك (32)

 .( 1421/4 : هتاريد) (33)

 .(290/1 : هئاريد) (34)
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 نم نوبجعتي ساننا ناز امو . ”*!اهلثم ىلإ قبس ةارأ امو « دحاو تيب
 600( هيلع ىبرأف بيطلا وبأ ءاج ىّبح ) ُتاقباطم ثالث ٍيوتحبلا عمج
 اذه يف يبلاعتلا هلوقي م اذهف . 035( « ةعئصلا ٍةَكاَشرو ِظْمللا ل ب

 فوتسم يرتحبلا تيب َّنإف « لوُقي ام ٌريغَل لوقلا نإ 0 ظ 7
 َلفَع بصتتملا نذَج اس نكل ٠ . يبتلا تيب يف اك «ةلرتاق

 ِرْئاَصلا ةاسلابو < هِماَرِصْنا ىلع 9 ةئبرقلا ٠ ِتَد يذلا ِنوكلاب و ا يف

 . هانثنالاو ٍرْوزلاِب يبنتملا تيب ف ٌلَقْفُي 7 ؛ ٌحيِحَص قابط امهو . ٌرمألا هبلإ
 سمخ عمجم تيب رصعلا لهأ ( 134 أ) ضعباو ٠ . 077 ( لاق ) يبلاعتلا

 : 9 يهو . هلبق نّيتيِب داشنإب الا ُلِقَتسَي ال هنكلو , تاقباطم

 | اهثورم تدع ,مايألا نم يريذع

 و خللا دب ىوهأ نم هجو ىلإ
 3 ىرأ ٍتاعلاط يهجوب و ؛تّدلا

 يوخلا -ةددنم يع يبأ ْماَهِس
 ىوهلا نَع ىهْنِي ظحلا ُداوُس ةلاذف

 .(36) 25 (وحصلاب رمأي طخولا ضايب اذهو )

 باو

 : ينادمحلا سارف وبأ

 .(153/1-154 : ةميثلا) (35)
 .(154/1 1 ةمبلا) (36)
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 ٌةقيلط ١ "0 يكبنو , 20917 (روسأم كحضيأ)

 (37) ؟ لاس بُدنبو « نوُرَدَم تكسيَو

 . مسوأو ىّصحُت نأ م رثكأو ْحَضْوَأ هرّوَص نإ عونلا اذهو

 امو روهمجلا لاعتسا يف ًاضيأ ِنّيبلا نمو : ةافاكتلا : يناثلا عوتلا
 0 « ةمواقملاو ةانادملا 0030 تعم سم ةأفاكملا مساب هيلع دب

 اوق وفاكتلاف لعاقلا يفوت َ : ىلإ ,- هولا (00 ٍنايِب 6040( دعب ) - -

 امرأ دعوه رص لأي يم هز لك زج نم بكر
 نم يرفانملا سنجلا يف اهيضو 05 يتهج نم ال اًذخأ دقو . ةيرفانم

1 
 ةهج نمو نكل « طقف اميبلع ىرخأ ام ةفصو َرخآ ام رمأ لمحو يرمألا

 يف كلشلا 207 َىَحلَي نأ ًاضيأ ٌقيِلخحو .ةمواقملا دقو ام بصنم يف ةانادملا
 وعدملا سماخلا سنحلا نم يناثلا عوتلا ةيمسن يف ُهَقوُحْل وتلا اذه ةيمست

 ((00 ب) هرهوج ٍلوق 0 ناك دق هنأ كلذو ٠ لطلاب فصرلا

 عوضوم وه هيلإ لوقنملا وفاكتلا مساو . لوقلا يف نيبرفانم نيئزج عضو هنأب
 يفعملا نس ”ااقتلاف . ةاواسملاو : ا , 959 ةانادملاب هيلع لدي ام ىنعم
 مئاق مسالا هيلإ لوقثملا يعانصلا ىنعملاو مسالا هنع لوقنملا يروهمجلا

 1 نم ةطقام ل (60)

0 

 د موق
 .[ْزئ :أ

 ,ب نم ةطقاس _ 490

 ضان ني يي

 ةهج 1| (نوقل

 قلحي ءانا اي 49ا0

 35 او

 2 للللل -

 .(325/2 : هاريد) (37)
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 ةلصأ ٍوفاكتلاو و ةأفاكملاب عونلا اذه بعلي آي نأ يخبني سيل هنأ ٌرهظ دق نوكيف

 : لسلا رمألا نم وه هتلازإو كلشلا اذه لح يف لوقلاو ء(5 لول

 رومألا نم ام رمأ يف ةمواقملا : نيئرجلا ؤفاكتو و ةأقاكملاب ينعن نإ نأ كلذو

 « لاوحألا نم لاح يف مفادتلاو «٠ بصانمل نم ام بصنم ف ةانادملاو
 ةلمحلابو . نيداضتم نايتعملا 190دجوي ثيح نوكي امنا اذهو : ةيلاغملاو

 (38) 1!اينومقسلا نأ ىرخأ ةعانص ف ًالثم قع اي كلذو 6 نيلباقتم

 وأ ةصاخ 39) مقلب * يفاكم لظلحلا محشو . ءارفصلل كيل

 اكد دّضلا ءافش نا لق سس ِنْيَدِض ةيسنلا هذبم ٍناَدوخأم قف

 . ةمواقملاو َةَبلاَعَملا ! ةهج ىلع كلذ بسحب نافاكتم اهف ٠ ْدّضلا يف /

 نوكي ام رمأ يف ةمّداصملا يه يتلا ةهجلا هذبب هيلع وقم: ةأفاكملا
 سيل هنأ عوبلا اذه هنَظي دقو « هب ءافولا يفو هيف رحخآلا ا
 5 « طقف ) يرفانما سنج يف ةقباطلا مساق نأ يغني

 : (40) هلوقك اعم يمئالملاو 0*2( يرفانملا يف نوكي
6 05-7 

 مت م ًاَرَمُع اه هيشفق ادعلا بورح َكْنَظَقِبأ اذإ

 امهنم ُبكرتملا نازجلا امهو بورحلل ًاَداَضُم انه ٌمَضوُي سيل رمع نإف
 # ليق اك ولاحب رخآلا دنع وه نعم ىلع اببنم ٍدحاو لك ُكادلا "لوقلا

 20 د 2. نول

 .,(212 : ةاجنلا) نم حيحصتلاو ؛انومفلا :اباو ! ل 600

 .ائفاكم : با ناهس
 . رخآلا لروقك ةهّأ اب م.

 . ١ نم طقاس نيفوقعملا نيب اما ثناغل

 , (986 : ةيرعلا ةعوموملا ) ' ةيبط ةدام . قيلعلا سنج نم فتلم تان :اينومقلا (38)

 . ( غلب: ناسللا ) ةعبرألا عئابطلا نم وهو .دسجلا طالخأ نم طلخ : للا (39)
 تاقيط) و ( 266/19 : يناغألا) رظنأ . ةفلتخم تاباورب نيلا دروو ( 217 : هناويد) راشب (40)

 .روهشملا يبماملا دئاقلا ءالعلا نب رمع :وه رمعو .(25 : ءارعشلا
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 ُرمع مضوي سيل ناك ذإ . يرفاخلا سنج يف انه اه سيلو : ةّيرفانم
 ّنألو 2 اهيدوُقَم ؛ فالتخالا هوجولا نم هجوب اهل ًالباقم الو بورحلل 0

 يف : لوقنف (41) ذاضت رهوجلا ةلوقم يف سيلو : رهوجلا وعم يف ٌرَمْع
 وتلا اذه ةمّساقم نِم ٌةاَنْعضَو ام نأ : .اهدحأ : ناهجو كلا اذه لح

 اك وه : رومألا نم يرفانملا نستحم نم ةليارملا ناتج .ي ةقباطلا عول
 تالاكم يه عض عضولا اذه ىلع ةدراولا (136 !) تاكيكشتلاو : عل

 َدْخنَأ تاطْلُمملا نم ايف ككشملا لّمعتسا (42) ,5'1' ةيئاطسفوس ةيرِخ
 قالطإب كولا اذه يف اهذخأن مل بورحلاو َر مع نأ كلذو : اقلطم ِدّدَعملا

 ةيدضلاب ةبلاغملاو ةيرفانملا ةهج ىلع اههنم لوقلا بيكرت يف امهانليخأ امنا لب
 هب 6-1 اًنيح هنأل هٌدِضِب عقدي امنإ رمألاو « رخآلا مقدب امهدحأ ارز
 فيك يلابن سيلف عوتلا اذه يف .عقاولا بيكرتلا لبق اّمأو : هّدض الإ سيل
 عضوي مر رمع نإف : ةسفن مّدقتملا لوقلا كلذ يف لاثملاو . ابهف ألا ناك

 اهئفاكمو اهُداضم وهو الإ اهل ًاثفاكمو بورحلل ًامواقم ينرجلا اذه يف

 / نإو وهف : ودب  ليق اع ٌدَضلا ةبلغ ناك د : اهبلاغو اهرهاقو

 يف أعم اَلِنأ دقو « اهٌّداَضم َلزنَأ دق وهف ٠ بيكزلا لبق .اهداضم نُكَب
 لياقتلا وهو زخألا نم عونلا اذه اًدعأو 5 رومألا نم يرفانملا تلا

 مخ ويحتل يزئاجلا نسح 3 نيلزملا نأ كلذ يف ببسلاو . ٌداضتلاو
 وهو  ٌعوضوم انه ٌرَمُعو : بلاغملا هل ٌمواقملا ٌرمألاو ُفوُحَملا ٌررضلا
 ء فوُحَملا ررضلل ٌمواقملا بلاغملا ٌرمألا وهو ةيلك عضوب ب1 ل
 ىلع يئزجلا اذه يف مواقملاو رِهاقلا نوكل يلزجلا دْضق َدْضَق انه ام َدِصُق نكل
 وُحَملا (71 ب) ررضلل ًارفانمو ًامواقم لزتأف ٠ 00 ضرغلا ةياغ

 . ةيناطسفص : باو أ ل 419
 ورع انما مول

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (42.41)
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 : لكلا اذه نع صحفلاب ٌرهظ دق نوكيف مقوتملا رشلاو

 2 َّنِحَل هانلمأ اًمْهم يذلا ٌُدييِفتل « هلاكم 1 1177 لوب
 ُداَضي ال ٌرهوجلا كَ يناثلا هجولاو . قالطإلا مهوملا 21 يئاطسفوسلا

 نأ ريغ ,.(137) نيَداضتملا يف ةلوقملا د داَحْلا بوجول هريغ الو ٌرهوجلا
 وهف : هيأر 0120( باوص ) وهو هتايفيك نم فك يف (15) ًداضتملا

 يأر 01210( باوص ) اهل ظقيأف : لاق هنأك ع فاضم فذح ىلع

 نأ مور وفاكت ىلإ مجار هّلصاح نأكف ًاًداضم انه ٌذوخأملا وهن ءا مَع
 وعدملا وتلا اذه رهظ دق نوكيف ٠ رفظلاو عملا راج تيس: يأرلا

 يف نحن هانعضو اك ةقباطملا وعدملا رخخآلا عوتلا ميسق وه 7 ةأفاكملا
 عضوم ا اذه

 ىلإ ةعاطلا ّرِع نم اوجرخت ال» : روصنملا لوق عونلا اذه روص نمو 0
 ,(43) «هةيصعملا لذ

 0 انيف هللا تيصع ذإ الجن ل انإه : (44) رخآلا لوقو

 ةعنص بسح اهرهوج لوق يفو نإ ليواقألا هذه ناف +0 كيف هّعبِطُن نأ

 لدي اههنم ءزج لك نيئزج نم ةبكرم ليواقأ اهنأ هب ىفوُي ام ناك : ةغالبلا

 يف اهيضو ةهج نم ال اًذخأ دقو  ةةرااست لاع رع اا ادلع رغ قدس لع

 ةهج نمو نكل « طقف امهيلع "2! (رخآ) ام رمأ لمحو + يرفانملا سنج

 لدي 2:3 ب 7

 . يناطقلا :باو ) 2 لل

 ,دابفملا : با م
 .با نم ةطقاصس ل 420

 لبا نم ةلطقؤنما 55 للدلل

 ابا نم ةطقاس 6 لل

 . يسابعلا ةفيلخلا روصنلا دمحأ وه روصنملاو .(147 : نآرقلا زاجعإ) و .(321 : نيتعانصلا) (43)
 .( 260/1 : نييبتلاو نابلا ) فوتملا شايع نب هللا دبعل رذ نب رمع وه (44)
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 : راشب لوقو . هسفنب نيب كلذو . ©22!ةانادملاو ةبلاغملاو ةّمواقملا
 مك

 ملا مك ًارمع اهل ةّبنف | "*"ادملا بورح كطقبأ اذ
 : (45) ةسايلا يفو)

 دينه لالا ُلّبَقَي ًاَّبح نأ ولف
 اَمَتْمَم لاملا نم | َالْيَس 2 انقسل

 مهوخأ ْبيِصأ موق ىَبأ نكلو
 120 (امدلا نيللا ىلع اوراتخاو ءراعلا اضر

 بابرأ دنع ٌةاَّمَّسُملا ُنابلا ميضتفي يذلا ىنعملا لدي عونلا اذه ٍيفو

 ١ ٍماَرَْل رهشلاب ماََحْل ر رهشلا و: ىلاعت هلوقك (!2*( ضولا اب ) يناعملا

 (138) مايألا يف مكلسأ اب اني اوُبرْشاَو اوُلك » : ىلاعت هلوقو . (46)
 : ءالعلا يبأ لوق هنمو :(47) « ةَبلاَحلا

 احراق عيجتلا ٌّرَمْحُم ٌنُهاَذَع
 (48)اًراَهِم برضا َنْبَدْعي 00 امب

5 2 4: 0 
 , 92: , ةاَراَجُملا ءاب د اضيا ٌتايلا ةده مست دقو

 0 ا

 وهو ةليازملا سنج نم يناثلا عونلا يف لقتلو : ةضياقملا : يناثلا عونلا

 . ةبلاغملاو ةانادملاو : با ان
 .:ىوسلا يادي كا

 ب نه طقام نيتفوقعملا نيب ام ل 39
 . ضرعلاب يفاعملا بابرأ دنع : باب م
 .ةائاغاب اضيأ :ابا 44“

 ةبانك : نيللاو . لبالا : انه لاملاو . اعفم لاملا نم : ةياوربو ةبست 1 5 يلأ ةساح) (45)

 . ةيدلا يف ىدؤت لبالا نع

 194 : ةرقلا (46)
 , 24: ةقاحلا (47)
 . طولخلا نيللا : بيرضلاو .يرطلا مدلا : عيجنلاو .(640/2 : دنزلا طقس) (48)

385 



 ظفن َّنأ ّمآف .(49) (ليدجاو سكعلا ) موق دنعو : ةضياقملا وعدملا

 امم وهف لذابتلاو 0129) ةضواعملا فيدر وه ةغللا 220 عوضوم يف ةضياقملا

 لك نيئزج نم بكرم لوق : وهو لعافلا يف للف ٠ هيلع رمألا رتسا لق
 ظوفحم ريغ ةيرفانم د رخآلا دنع وه ونعم ىلع دب امهنم ءزج

 ملهو سنجلا اذه يف مِضَو ام لبق نم حضاو ًاضيأ اذهو . هلّدبتم _ عضولا

 هيف عضولا رلدبت لبق نِم انه اه لوقلا بيكرت عونو ٠ ةياغلا هذه ىلإ ج

 ِنيئِسِفَف نم وه ('30!ًاعوضوم لومحملاو ًالومحم :عوضوملا ةَروُرْيَص ينعأ
 : ىرخألا لومحم ) امهادحإ !327 عوضوم نوكب نيئزحلا يف ناكرتشُ

 لوألا عونلا بيكر عون 0 ىرخألا عوضوم 2123!( اهادحإ لومحمو
 مثل ام هيف متل سيل هنإف هيف رمألا ناك فيك يلابأ سيلف ٠ إبلا ينعأ

 ٍبولسألاو (034) ةغالبلا نم عونلا اذه يف ةطيرشلاو : ةضياقملا 2 يقف

 ةَحِصو رخخآلا ىلع امهدحأ ساكعنا يف نيتيضقلا يفرط يِواَسَت مظنلا نم :

 ناك نإ هنإ ٍح + هعضومو ريخآلا لاح نيفرطلا نم : رلحاو 2 لوب

 ِق نوكي نأ عنتمي 2 ًاردصو ًامّدقم ةلمجلابو راعوضوم ىلوألا ُ اههدحأ

 ةلمحلابو ًالومحم ىلوألا يف ناك نإو : ًازجعو ًايلات ةلمحلابو ًالومحم ةيناثلا

 0 ًاعوضوم ةيناثلا يف نوكي نأ (139 أ) ' ميمي م رجعو ًايلات

 عضوو ٍرخآلا ىلع امهنم دلحاو لك لمح َقّدصي ىتح : ًاردصو ًامّدقم )

 رخخآلا ب اههدحأ عضو (35( ةلمحلابو :رخآلل امبنم ٍدحاو لك

 لكل

 ار

 (ندول

 للكل

 . عضوم نوكي 0 امد

 .3 نم طقاس نيتفوقعملا نيب اع "د
  ةفلاملا :ٌ[ 7 4

 .أ نم طقام نيتفوقعملا نيب ام 0000
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 ةلالدب وعدملا وهو « رلوق ٍلوق يف (72 ب) ٍضرغ ضرغ بس

 ةمالسو ىنعملا ةَّحص عونلا اذه ىلع ودع ةطيرشلا هذهب َنإف . قايسلا
 ء ليدبتلاو سكعلا مسا لوقعم نم ب كلذو . نايبلا 0 مّظنلا
 : (50) هلوق َجّرخ اهب لالخإللو
 حابص ٌتاسملاو لاسم يحابص امناكف مك دعب حقو | ريغت 0 ا ل ب ل

 وى

 ةيئاسو اطراف وعقل روب و لقا: ضرعتلا هي
 ىنعملا فالتخا نم ناكو « يناعملا حيحصت نود ينابملا حيقنتل 2

 اههو نيتيضقلا يفرط يواسن مدعل كلذو : ىَفْحَي ال ثيحن مظنلا داسفو

 امهدحأ لس يفو ٠ ءرخآلا ىلع اهدحأ ساكعنا يف 237 حابصلاو مئاسملا

 ضربا هّفصو هُلوُبَق وه كلذو ٠ قايسلا بسحب هل هعضو وأ ٍرَخآلا ىلع
 . هيو رت مبخولا نّرحلا ةدشب رابخإلا يه هيف قايسلا ةلالد 8 كلذو

 امأف .بسانم حيحص اذهف ٠ ميلا هل ملظأ يأ مءاسم حابصلا ٌَراصف

 لك لوبقو هيلع حابصلا لمحو حابصلل ءاسملا عضو وهو اذه ْسْكع
 ضقانم نزحلا نع ٍلزعمبف حابص ةاسملا نأ وهو هبحاص م امهنم ٍدحاو
 ف رخآلا (138) لع قايسلا ةلالد بسحب نيئزحلا دحأ ٌرصق دّقف ء هل

 هذي 2 يغبني كلذلف . ىنعملا دافل هعضومو ةفضو لوُبقَو ٍلْمَحلا

 اذه لصاحو . هنم سيل امه عونلا اذه يف اَنَحْدأَف الع الإ ةطيرشلا

 يف هكوكش لحو لوقلل عضولا يف ليق دقو : لوقلا يف مضو وه ببكرتلا
 . سماخلا سنجل

 . مهرتسملا 00 لليل

 . ءاللو حابصلا : ٌ 4ددل

 اذن
 لع :؟ابآداذح

 .(57/3 : يبرفملا غوبلا) يتبلا يلحنلا نب هللا دبع يلأل تيلا (50



 (140 أ) يف للا جلوي ٠» : لجو زع هلوق وعلا ده وع نمو
 (52) نسحلا نع 01390 نع رئوي . 61٠ , ليلا يف َراَهلا جِلوُيَو راها
 ٠ فاحت هلتعأ ا نما كَقْوَح ص نإو : 9140 ( هلو )

 . (54) ٠ كنع ءانغتسالاب يْرَقفُت الو رقفلاب يننغأ ل ٠ : هلوقو (53)
 وبا

 ليدل

 (انوقلا

 اهبل

 انودلا

 مد

 (ه4)

 فللز

520( 

)051 

54 

)55( 

)56( 
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 : (55) دوسألا

 ل 0*1” كنوع 1 يذ كك (142)امو

 5 و
 بيبلب ةحسفت ترم ع هلال

 : يدسألا ريبولا نب هللا دبع
 ديز ولآ ةوسن نائدحلا ىّمر

 اًدوَمَس هل َنْدَّمَس رادقع

 اضيب ٌدوسللا نهروعش ٌدرف
 (56) اَدوُس َضيِبلا نهّموجو ّدرو

 .6 : ديدحلا

 . ( ىتحاللا عجرملا رظنأ ) بلاط يأ نب يلع نب نحلا :وه
 ,(148 : نآرقلا زاجعا) و .(318 : نيتعانملا )

 .(149 : نارقلا زاجعا)

 .(208 : هلاويد ) يلؤدلا دوسألا وبأ
 لآ : ةياورب ( 10 ةقرو : ةرضاحملا ةيلح) و .(47 :رعشلا دقن يف عيدلا )و .(6/2 : ةدمعلا)

 نشماوبو يدسألا كيرش نب ةلاضفل ( 177 : ءارعشلا مجعم ) يف ناتيبلا بسليو .ورمع لاو . برح
 . تبكللو . ميزلا نيالو . هل اضبأ بست ةحفصلا



 . أطَلَغ لوألا ف هْعضو ناك كلذلو . تيبلا اذ ٌدَعَفأ عونلا د

 5 : مامت وبأ

 (57) د8 يد يذلا يِفْتَو 8 يذلا يدين

 : يرعملا "العلا وبأ

 ءارو 0-0 احتتأ قارو
0 

0. 

 : (59) ٌرخآلا

 هوجو نسح ناز ٌرُدلا اذإو
 م 2 7

 ًانْيَر كهجو نسح ردلل ناك

 : (60) رّجّشلا رونو سأكلا ٍببَح فصو يف (*اٌرخآ لاقو

 تتح ماَدُم شيعلا اغإ

 ٌروحأ ٌمالغ هِيِقْلَب ّماق

 0 3 0 6 0 ا لعو

 . ناوبدلا نم حيحصتلاو :ءاثلاب اهلك تيبلا لاعفأ : ب و أ ب 48
 .رخآلا هام دل 0 وول

 . قشمد عاقب ىلإ ةبسلا ةرمخخ : ةيعاقيو .(63/2 |: هناويد) (57)
 . يلزنم ينلزتت : يفربكت 22/1 ديزل طقس ) (58)
 (200/9 بدألا مجعم) و (195/1 : نييبلاو نايبلا ) هللا دبع وبأ . هيوطب نب دمحأ نب نيسحلا (59)

 .(231 :ةاعولا ةيغب) يف هتمجرتل 1 رظناو

 . طيسب رييغت عم (135 ©: هناويد) ةجافخ نبا (60)
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 «تريزم حد نأكلا ناك
 : (61) هلرقو

 | ابْوَمَط ىجتلاو ةلجيب نيخأ
 برغم ءامسلا قفا يف ردبلاو

 قرر طاب هيف اهنأكف
 (141 أ) ُبَصْدُم زارط اًهيف هنأكو

 . ةريثك ًاضيأ عونلا اذه ٌرَّوصو

 «*00 سنجل يناثلا عونلا يف نآلا ٍلقلَو : : ةأطاوملا : : يناثلا عونلا
 3 ًاضيأ ةسفئب يلا نمو ةأطاوم همست نأ اننأش * نم يذلا وهو ةرهاظملا

 امأف . ةقفاوملاو ةلك اشملا ةفّدارم م ةأطاوملا مس اب هيلع لدي ام ه يطوملا

 ةيواسملا ينعأ مسالا (73 ب) بسحم يذلا 7 لوق وهو - لعافلا

 بَقللا ٍيففتم نيئزج نم بكرم لوق ةأطاوملا نإف 5 مسالا ةلالد هلالد

 لاحب رخل دنع ره ىنعم ىلع ُهلدَي اثم ةزج الك ٠ لوألا لاثملاو
 نمو عونلا اذهو لوألا عونلل سنجلا رهوج لوق نم رهاظ كلذو . ميمئالم
 لاحلا وه لوألا حولا يف لصفلا ناك نإ هنإف : لوألا عوتلا رهوج لبق
 لعافلا ةيفوت يف طرتشا امثإو ةيمئالملا كاحلا وه انه اه ّلصفلاف : ةيرفانما

 اهنم يتلا ٍةّداملا ةلمجلابو لوألا لاكملاو يبقللا يّقفتم اًنوكي نأ
 ىنعملا ىلع هلادلا 500 ظفللا "400 ( ره ) ُلاثملاو « 1 « في رصتلا

 .رهدي ءهأادب 69

 . نسل تي نذلن

 , با نم ةطقام ا ةهق)

 . ظفللاو 007 نذل

 .(336/2 : ةميتلا) يخرنلا يضاقلا (61)
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 رييغتلا وه فيرصتلاو . هب نر نأ هلأش ام لك نع ٍنْهذلا 3 ٍدّرحْملا

 هيلع لولدملا ىنعملا اذه دوجو ىلع هب نلولدملا لوألا لئثملا اذه ٌقحاللا

 هب ُكَدُي يذلا ضايبلا ّظفل كلذ اثم ٠ 250 عوضوم يف لوألا لاثملاب
 ىلع هب لدي ('*2) ضيألا يم د رغب من نهذلا يف ًادّرمع ىنعملا ىلع ًالوأ

 يذلا ٍبْرَضلا ظفل ًاضيأ هلاثمو 0 يف ضايبلا ينعم دوجو
 برضو بورضملاو تراضلا ىلإ ريغي مم ادرحب ىنعملا ىل اع ًاضيأ هب ؛ لدي

 لاكملاب هيلع كرز لوألا ىّتعملا نحل رييغت ىلع كلذب ديف : ٌبَرَضَو
 لوألا لاثملا نم '540 اهوامسأ قمل هذه نم دحاو لك ةلالدو لوألا

 9 ا اهلك اهو ٠ ( 142 1) ءاَوَسلاِب "592 ( لوألا ) لاثملا ىلع
 مسالا كلذ ُفلاَخُت هذه نأ َريغ . هيلع همسا ةلالد بسحب لوألا لاكملا
 ةبقّتعم اط ةقحال روَص رعألا كلثو ٠ ةداملاك وه ا في رصتلا يف ٌدحاولا

 نم عونلا اذه يف رمألا ولوادتم ملكتملا دّصق نأ كلذ طرا اغإف اهيلع

 هتلداعمو ٠ رخآلاب نيقزهلاب ايهملعت لولدملا نكمل دخأ ةيوتاوه 00
 عاونأ نم دحاو ٍدحاو يف ٍضرغ يضرغل هلشتو م 0( ل هريظنتو 3

 وه يذلا لوألا لاثملا تل يف هل ًاقفاوم ناك ام بجاولابف . سنجلا ١ اذه

 : امهّدحأ : : ناعون هتحن طسوتم سنج وه وتلا اذهو : ايم هه ةدام

 |اهعضو عم نازجلا ثوكي نأ ام هنأل كلذو ةرظانملا : يناثلاو ٠ ًةاذاحمل
 رمأ يف ةانادملاو ةمواقملا اهبم َدِصَق 2'؟)دق رومألا نم يمئالملا سنجلا يف

 . عضوم : 00 4و

 . ضايبلا ىلإ يفت مث :أ
 1 عضوم ءهّأادب ثول

 .اهؤامسأ :[ ب7 دهن

 ل نم ةطقام ب 509

 هل يف حب (هدهل

 1 نم ةطقاس ل

 ,دقق غ1 ب م0

 لل
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 . ةاذاغا وعدملا وه عونلا اذهو ؛ بصانملا نما ام بصنمو رومألا نم ام

 ١ طقف يمئاللا سنجلا يف اهعضو ةهج نم اًذخأ دق نآزجلا نوكي نأ امإو

 ةمواقملا ٌدصق ناك سلو . ةرظانملا وعدملا 1 عونلا اذهو

 كوألا عونلا يعون اَمٌوَق دق ٍنيلصف ةانادملاو ةمواقملا ٌدّصق الو ,ء ةانادملاو
 ةقباطملا ينعأ ٠ ةرهاظملا ٍسنج نم ةليازملا وهو لوألا وتلا نم ةئيابملا وهو

 يناثلا عونا يعونل نيمو ينعأ ٠ كلذك انه اه ًاضيأ اًناكو « ةأفاكملاو

 مقاولا ءكلشلا قَحلي نأ ًاقيلخ اًناك : ةرظانملاو ةاذاحملا : امهو ةأطاوملا وعدملا

 نم ةليازملا سنج نم ةنيابملا سنج يف ةقباطملل امسق ًاعون ةأفاكملا عضو يف

 د ًاضيأ ًاقيلخو لوألا عونلا يف هيف انلق دقو . رومألا نم يرفانملا سنج

 عاونألل نّيلصفلا ميوقت له : امهدحأ : نيرمأ يف ُهدلّشلا قَحلِب نأ ( 3
 . دوجولا نم رمأ «رمألا هيلع 2950 الصحي دق يذلا سنجلا اذه يف يينلا

 أفاكملا يعول موي الصف َقانادملاو ةمواقملا ٌدصق ناك نإ هنأ : يناثلاو
 ٍدْضَقِب اّمِإ لِصفني ًاسنج ماعلا ىنعملا اذه عضوي 3 ملف 528 يف ٌواذاحملاو

 انادملاو ةمواقملا ٍدٌصقب امإو ٠غ نييرفانملا نيب ( 74 ب) ةانادملاو ةمواقملا

 نشا يف اّمَأ ؟ لوقلاو ةاذاحملا 2 ميسق ةأفاكملا عون نوكيف نييمئالملا نيب

 « ةليازملا سنج 00 ِناَميِسَق ناعون امه ةقباطملاو ةأفاكملا يعون نإف لوألا

 : ةأطاوملا سنج يف ناميسق ناعون اضيأ اه ةرظانملاو ةاذاحلا ريعونو

 سنجلا وهو ةرهاظمل سنج يف ِناَمسَق ناسنج اهف ةأطاوملاو ًةليازملاو
 سايقب ةأطاوملاو ةليازملا نم سنج سنج اعونف كلذك كاذ ذإو . يلاعلا

 + ةميسق ريغ يه رخآلا 1407( سنجلا 5 ىلإ نيسنحجلا . دحأ يعون

 ةريخألا عاونألاو ةطسوتملا سانجألاو : اهّمعَي ٍدحاو عون ىلإ اهرسأب يقترتو

 ابا نم ةطقاس _ 44

 .لصحن دق ءهآ اد امص

 ءابا نم ةطقاس ل 60
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 لوصفلا يف 2520 اهكارتشا ناف لاع رو ٍسنج ىلإ ةيقترملا ةميسقلا ريغ
 هباتك ردص يف سيلاطوطسرأ لَ ٌرهاظ هجوُي ام 0 ةموقملاو ةّمّسَقملا

 نم ٌرهاظ كلذو ٠ . (2) ٌردنكسألا هاري ناك يذلا وهو «ء(62)

 + تابنلاو ناويحلا : كلذ 2540 لاثم «تايئزجلا يف (64) ©92! ءارقتسالا
 مسقني ةتابنلا كلذكو . ينامب سيل ام هنمو ينام وه ام هنم َناويحلا نإف

 هل سيل ام هنمو ٌروُرُب هل ام هنم ًاضيأ ٌناويحلاو ) : نيلصفلا ن نيذبب ًاضيأ

 لصفلاو . 22550( نيلصفلا نّيذبب ًاضيأ ميقني تابنلا كلذكو روب
 تناك نإ هذه نأ نيب وه ام كلذلف . رقم اش (144أ) وهف ف منقل
 2 ًاضبأ اهنإ نيسنحلا نيذه نم دحاو دجاو يف ا الوصف

 ىلإ يقترن ةميسق ٍ سانجأ ء تاطّسوتم يه اهعاونأو « اهعاونأل

 006 ”نيئاشملا ص موقو . لوصفلا يف تكرتشا دقو لاع دحاو سنج

 ةفلاخم ىلإ هئوبسنيو كلذ نم ردنكسألا 2677هآر ام َنوركنُي 265(

 ىَرَي 653( سيل ) سيلاطوطسر ا م6650( نأ ) نوري اوناك ذإ سيلاطوطسرأ

 . اهكارتشا هو دع كني

 . ءافتسالا : با 6412

 اسك
 .ب نم قام نيتفوقعلا نيب اه 2 0

 . نييباثملا : با

 .مارإ : باد 587
 5 نم ةطقام نذل

 با نم ةطقاصس 460

 )62( ١ تالرقملا/قطنملا :3/1 (.
 فوسليفلا قحلو يتودقملا ردنكمألا دعب شاع : ةديدعلا لئاسرلاو فيلآتلا بحاص وه يبيدورفالا (63)

 .(367 : تسرهفلا)١ سونيلاج
 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (64)
 . ايشام هذيمالن ملعي ناك يذلا لوألا يئاثملا وطسرأ بهذم نوبهذي نانويلا ةفسالف نم ةعابج (65)
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 هل ةفورعم يه ةناعمع مهضان ٌردنكسألا كا دقو « يأرنا اذه ابيف

 ليبس ىلع 001 3 وط باتك يف هنع صخف هّسفن سيلاطوطسرأو 2. (؟66)

 يتلا ةفلتخما د نأ نوري ءالؤهو . سايقب ُهَلطبأو سايقب هبل لدجلا

 ينيك لاقي يتلا كلت نإف 2 تناك اهنيك ضعب تحت الرع اهب سيل

 ءيش يف ةلرتشت نأ نكم و « ةفلتخم ء ©2720 ةموقم وأ اط ةمِساق لوصف
 ساتجألل ةمؤقم أ داق ايف لاقي ينلا كلن نم ًاهثك إو ٠ ًالْصأ اهنم

 اب قلخأ لب ًالوصف يه تسيل ولاع ددحاو سنج ىلإ ةيقترلا ةمسَقلا ريغ

 ءابشألا كلت ٌرهاوج اهم موقت ةيتاذ ريغ ًالوصف اماو ًاضارعأ اما نوكت نأ

 يف رمألا هيلع لْصَحَتي يذلا وه اذهو .« لعفلاب اهدوجو اه يتلا

 ناك اًقيك ننو . حلا هنأ رع وبأ حّححصيو ,03740 بقتعملا (ن3د) يأرلا
 3 لّزَننلَو : ةعانصلا هذه يف هّمْون يذلا ٍضرَعلا يف انل ٌراضب رسيلف رمألا

 و يذلا لوقلا ةدام نإف ٠ 1750 ( ٌةيئاذ الوصف تل وأ) ةيناذ لوصف

 ام ىلع هذه نوكت نكل « ءاصقتسالا ٌلمتحَي سيل هب ةعانصلا هذه ةيفوت

 ةليارلا نم سس سن ف يلا عاونألا كلت ٌرهاوج اهب ُمُوَمَِت هيلع
 ريغ ًالوصفا تناك نإف ٠ لاع احاو نبع ةيقترملا ةأطاوملاو )145١(

 0 افولا ُموثو هيب ٌةعانصلا هذه ةيفوت مور يذلا لوقلا ةدام نإف ةيتاذ

 نم ريثك هيلع ام لع ًالْوأ ليق اك ءاصقتسالا ُلِمَتْحَت سيل هئاحتتاب
 7 نم اهعازتنا سعي يتلا مئانصلا يهو اهريغ تاعانصلاو 1 مولفلا

 يغبني امنإ مالكلا نإ 1 م لاق دقو . اهِضِراَوَع "277 نم اهديرجتو

 3 5 اذهل

 2 1 1 كيل

 مد

 «4ددل

 م06

 ص نم ةطفاس دي 117

 . رومألا 0 كك

 0 (مدف

 . انيلإ اطوصو مدع نيكريس :د يل دكأو . هلئامر نم يودب .د ةرشن ايف الع ففأ مل (66)



 سيل هنإف يناثلا ٌكلغلا ف امأو . (67) ٠ هّتدام بسحم 0172( بلطُي نأ )

 نم كلذ ّنكل : نيئكوقَم (5 ت) يلو نيسنج يف يثلا نوكي نأ ُدُعبي

 ةرورض يهن نيتهجلا ىّدحاو . . ليحتسملا هنإف ةدحاو ةهج شع هل نينهج

 نأ ىرحأ نحن هانعضو ام وكي نأ هبشبو , ضّرَعلاب ىرخألاو تاذلاب

 ىلإ عجزلو . كوكشلا هذه لح يف هارن ام اذهف . تاذلا ىلإ َبرقأ نوكي
 نم رمألا لوأ نم هاندصقو : اهيبسب لوقلا (179) هنع انعطق انك ام

 هانعضوو َليِق دق امم ٌرهاظو . ةأطاوملا وعدملا يناثلا عونلا اذه (100' قايس

 03 ٌةاَذاَحُملا : لوألا : ناعون هممت طسوتم سنج وه ا اذه نأ ًالوأ

 هللا ءاش نإ) نطوملا اذه نم امهيف لوقلا |عضنأف . ةرظانملا : يناثلا
 : 29917 ( ىلاعت

 . (68) َسْناَجَقلاو ةسناَجْملا هَنُمَسُي ٌموقو : ةاذاحملا : لوألا عونلا
 ةاَذاَح : مهوقل لوأ لاثم ةّلعافم روهمجلا دنع 212)( ةاذاحملو )
 ىلإ لوم ٠: لاثم ىلع اهتعطق : العن هل ' توذح و مهطوق نم و هيِذاَحُي

 وهو مسالا هنع لوقنملا ىتعملا نيب دوجوملا هّبشلل نايبلا ملع نم عونلا اذه

 لك يف نك كلذؤ : يعانصلا وهو مسالا هيلإ لوقنملا ىنعملاو «٠ يروهمجلا

 ولاثم ىلع ام رمأ عوف :رمأب ام (6 أ ةيوست امهنم دحاو دحاو

 بكرم لوق وهف 1 اًمأف . رضاك يلوم يف رظنلا نم كلذو ءرخآلا

 دنع وه 'ىنعم ىلع لدي امهنم هزج لك ءلوألا لاثملا بقل يقفتم نئزج ن نم
 نم يمئالملا سنجلا يف اهعضو ْ'يَتْهَج نم اًذخأ دقو « ةيمنالم لاح رخآلا

 ابا نم ةكففاس ب تقل

 .هلع :ببا ا 680

 , ةقاس 1 2

 1 نم ةطقام ل 400

 .1 نم ةطقاس !"> ا ةلعق مودل

 . هحارش صعب مالك نم نوكي دقو .وطسرأ بتك نم هتعبت ايف لرقلا اذه ىلع فقأ مل (67)
 .(321/1 :ةدمعلا) و .(186 :رعشلا دقن) و .(126 : نارقلا زاجعا) (68)
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 يف ٍةمواقملاو .رومألا نم ام رمأ يف َقانادملاو ةلداعملا دّصقو « رومألا
 عاونأب ناب يه ةسناجملا » : موق لاقو . بِصاّنَملا نم 20*21( ام) ببصنم
 سنج وه ) عوتلا اذهو .« ةغللا ٠ يف ٌدحاو ص هْعَمْجَي يذلا مالكلا
 كلذو : ةَبساَنِملا : يناثلاو ؛ ةجوارملا : اههدحأ : ناعون هتحن طسوتم

 لوقلا نم يناثلا (:6*) ( ءزجلاب هيلع لولدملا يناثلا ىنعملا نوكي نأ امإ هنأل
 ىنعملا نم ًاراعتسُم هنم لوألا ءزجلاب هيلع لوئدملا لوألا ىتعملا هب لداعملا
 هب ىواسمو هيلع ًالومحمو هب ًاهّيْشمو لوألا مزجلاب هيلع نلولدمل لوألا
 ص ةروص ةروص يف ةاواسملا ىلع ةلالدلا ديكأتو : ةلداعملا قيقحن ٍضرغل

 ةلباقملا : ةلمجلاب ءوهو ةاخلا ٌداوملا نم ةدام ةدامو : ةيئزح ا روصلا

 لصاحو . هيبشتلاو ةراعتسإلا سنج يف ًالخاد نوكيف « هب ُءاَرَجلاَو قئاللاب
 ضحلا كتتعملا مسالا يف اهنوك عوتلا اذه يف لوقلا امهنم ُبكرلا نيئرحلا

 ىّتعملا يفالي سيل يناثلا ءزجلاب هيلع لولدملا يناثلا ىنعملا ناك ذإ . كارتشالا
 لوألا ةراعتسا يف لإ لوألا ءزجلاب هيلع لولدملا 50 ( لوألا )
 ىلإ ًاعم ايقتري نأ امأو « ةلداعملا ٌدصق ُثيح نم طقف ("*0(هل)

 , الف : ةدحاو امبيف ةيراس ٌةعيبطو راحاو 0( 01577 ( ىنعم (

 لولدملا يناثلا ىّنعملا نوكي نأ امإو . ةجوازملا : وعدملا وه 1100 عنلا اذ اذدهو
 هيلع َلولدملا لوألا ىنعملا هب لداعملا لوقلا نم يناثلا ءزجلاب ( 147أ) هيلع
 يف ليزنتلا كلذ ىلع 90( هب) ًاهيشم الو ًاراعتسم ال هنم لوألا ءزحلاب

 اب نم ةطقان ب 192)

 . اب نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام ا 44
 .ب نم ةطقام ب9 169
 01 نم ةطقاس كلللي

 . نم ةطقاس دي 4

 .ب نم ةطقاس ب 69
 . ىلا : با وول

 .اب نه ةطقاصس اليحب
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 لاثملا نم فيرصتلا يف قافتالا يهو ىرخأ ةبسن ةهج نم لوألا عونلا

 نيثزجلا نأ رينعأ « اهؤامسأ ةئطاوتملا قيرط ىلع ةّداملا ةلزنم اهل رلَّدتملا لوألا
 ىنعم ىلإ ًاعم نايقتري 917 لوقلا نم نيئزجلاب امهيلع (76 ب) لولدملا
 7 كلذ ناي يتأبس اك تاهجلاب ٍنافلتخي مع أعم اههيلع لمح دحاو

 نييتعملا نأ لبق ص (152) اهؤامسأ ةئطاوتملا يف ٌالخاد ٌعونلا اذه نوكيف
 : امهيلع لَمحُي ًيلك ددحاو ىنعم ىلإ ًاعم نايقتري هّيئزحي اهيلع لولدملا
 قف قطاوتلا رهوج لوق ىنوي امنا هنأ كلذو « امهيف ةيراس ٍةدحاو ةعيبطو

 لوأ نم ٍةريثك ءايشأ ىلع لاّدلا دحاولا ظفللا اذه نم ىنعلا اذهب تايرطنلا

 و ةيراسلا ةعيبطلا يهو اهمعي (103) ( دحاو ) ( 'ىنعم ىلع لُدّيو « عضو ام

 دحأ نكيلف ةهجلا هذه نيف . ةبسانملا ٌوعدملا وه عونلا اذهو . ةرثكلا

 يف ةَجوازملا يهد ء لوألا ىنعملا عضو يهو ٠ نيعونلا نيذه نيلصفلا
 وه ٌراعتسملا ظفللاو ًاراعتسم ل ليق 2 ناك ذإ ء كرتشملا ظفللا سنج

 ٌرخآ نيح يف بقلي مث . ىنعمل عضو ام لوأ نم ٌعوضوملا 1007 ( ظفللا
 3 هّبْشلا تاهج نم ةهج هايإ هتيسانمو لوألل 2195) هتاصاومل را ام ىنعم

 كلذب 000 يَسّنلا # ةراعتمالا الول  هجوب الو هتاذ نم هل ب

 سبل ّرخآ ىنعمل عضو ام ءلوأ نم هّنكل هل سيل ٍظفللا ٌعوضوم نأل مسالا

 وعدملا يناثلا عونلا عضَوَو ٠ ٍدايعب ضرغ يف الإ هل ٌراعتسملا رخآلا يقالي
 رهوج لوق هب ينوي ام نآلا مدقت دقو ) .« اولا ظفللا سنج يف ةبسانملا

 (148 أ) ٌلُديو « ةريثك ناعم ىلع الاد هنوك نم 21977( ءيطاوتملا ظفللا

 , نيلوقلا قفا ف دب كلل

 .اهؤابسأ :أ 2 م2
 أ نم ةطقاس ب 40
 .أ نم طقام نينقوقعلا نيب ام ل 0*0
 هتلصاوم م بال كيل

 . ىمسملا 1 22 لكل

 .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيب اما. 45
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 0 0 ءرحلاف . هيف ةيراسلا ةينكلا ةعيبطلا ىلع كلد قعملا نع نادل اتا

 7 أ 1 ١

 9 7 رحال تحف لو لوألل عوضوم وه عضو ام لَو 0

 772 ا ل ا

 00 وه مَسقلاو انه اه لصفلاو قرفلا نأ َرهظ دق نوكيف

 نياب لو ًاعضو دحاو تق ًاعم ٍ 00

 هيف وصوم يناثلا ا (2060) . نيكرجلل ٌظفللا 0 3 3 0 1 00 9 0

 9 0 تاذلاب ًاعم اههئاقترال دحاو تقو (20:) يفو م , 2202) نا نوكو 0

 0 35 : رض ال تاذلاب 0” ًاعيج) اهمعب دحاو 0 د

 ا 5 0 : ومس نيب قرفلا هنيعب وه

 ظ 0 . لوقتملا سنج يف 2050( ام ةهمجي ) ًاضيأ ًالخاد ٌراعتسملا
 3ك برشلاو . تايرظنلا روهشم 2206 نم هرهوج ل ١
 نم بولسألاو : ةغالبلا نم ٌنفلا اذ 2

 0 0 لولدملا لوألا ىنعمللا ىلع لوقلا نم يناثلا نم لوألا وحاب هيلع 0 م نا

 د او اهل لاثملا يف اهظفل هيبشتو ٠ اتانيم هيت بع ا

 د - ةجوارلا وهو لوألا عونلا م : مّلكتلا دق نأل 0

 . ايلك : اذ م9

 1 نم ةطقام ل
 .نيثرجم :ببا 12و(

 تقو يف ه1 ب 660

 أ نم ةطقاس ب 40

 .ىنعم :ابال اكل

 0 نم ةطقاس ل 4300

 .ب نم ةطقاس ل 1269
 ا 0 كمل

 .ةطيرشو : بدلا 9
 .وهو : باد كنلن

 1 نم ةطقاس كك

23258 



 ب ) ىنعملل لوقلا نم لوألا ءزجلاب ) هيلع لولدملا لوألا ىنعملا ةراعتساف
 : هّئيوستو ٠ ههيبشتو : هنم يناثلا 2190( ءزجلاب هيلع لولدملا يناثلا (7
 لوأ ٌذنم هيلع ًةلالدلا اننأش نم ( 149 أ) يذلا نأل كلذو « هب هتلداعمو
 يناثلا ءزجلاب هيلع ًالوُلدم مضوي نأ هنأش سو لوألا ٍراْضقلا ىلعو رمألا
 هيلع ولولدملا لوألا ءلوقلا نم ٌراعتسم نعم هنم َلِدْبَأ دق : لوقلا نم
 لوألا ظفل 22120( نم ) يطأ كلذلف . ©2117( لوقلا نم ) لوألا ءزجلاب
 (13) ( يف ) ةاواسملا ىلع ةلالدلا ديكأتو ةلداعملا قيقحت .ضرغل هنيعبو هيفن

 وهو :. ةصاخلا ٌداوملا نم ٍةدام ٍةدامو ٠ ةيئزحلا روصلا نم ٠م ةروص ةروص

 هيلع لولدملا ل لوألا ىنعملاف ء هب كازجلاو قئاللاب ةلباقملا سنجلاو ةلمحلاب
 ةلالدلا هنأش نم يذلا يناثلا ىنعملل ٌراعتسم وه لوقلا نم لوألا ءزجلاب

 يناثلا ىنعملاو . هب ميباكلار لوقلا نم يناثلا ءزجلاب رمألا لوأ ذنم هيلع
 رلولدملا لوألا ىنعملا نم ٌراعتسم وه لوقلا نم يناثلا ءزجلاب هيلع لولدملا
 يناثلا عونلا يف امأو . هب ةلباقملا هتأش نم يذلا ىنعملل لوألا ءزجلاب هيلع
 نم ةروص ٍةروص يف 014 ةيافكو ارجو قئاللاب ام ةبسانف ةبسانملا وعدملا

 ًاضيأ 209 كلذو . ًاضيأ ةصاخملا داوملا نم ٍةدام ٍةدامو : ةيئزحلا روصلا
 , ©0ةراعتسالا قيرط ىلع 21 ةلداعملاو ةاواسملا ىلع ةلالدلا ديكأتل

 ... ههيبشتو هنم يناثلا ىنعملاب هيلع : اهترابعو .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام 300
 أ نم ةطقاس لل 6207

 د ص ةطقاس ها كلل

 0 م ةطقاس - (؛ةدد)

 .هب ءافكو :ابا
 .كلذق : اس اكلي

 ةلباقملاو 58 2260 ١

 ملا :ا ب طال

 39و



 ةيلك ةعيبطو : 250( اهمعي ) دحاو ينعم ىلإ ًاعم نيينعملا ِءاَقرإب نكلو

 قف ( ءاحنألاو ٍَسَنلاِب نافلتخي مث ٠ ًالوأ ليك دق اي ٠ عم هيف ةيراس

 ةلزنمب يناثلاو ؛ : لصألا ةلزمب ء ليق 22:90( دق) امك اذإ لوألا ٌراص
 يناثلل َراعتسُي نأ ًاقيلخ ناك كلذلف « لصألا ىلع هب ىَدَتحُي يذلا عرفلا

 هيلع ُلّمحُْيو لوألا ىلع يناثلا ىَدْحُيو « لوألا 1 يف لوألا نود
 يف فيرصتلا اهنم اهبنم يتلا ةداملا يف ©2217 (هب) ُهّيشيو (220( ىوايو)
 نس (150) عونلا اذه ىلع و ةطيرشلا هذهب نإف « اهبَلِك نيعونلا
 ةلازجو ٠ .مظنلا فرشو نايبلا مسح ع عيدبلا م لا اذهو . ةغالبلا

 ماظتنا بسحب ظافلألا ماظتناو ٠ 0 ظافلألا ةاكاحمل كلذ « ينابملا
 اهتقواسمو يناعملا لاوحأب ظافلألا ٍلاوحأ (222) ( هَبش) ةدشو « يناعملا

 : مامت يبأ لوق ةبترم ْتَصَقَن ةطيرشلا هذبب لالخإللو ء اه

 ينناف مالملا عام يِنَِقَْت ال

 (69) يئاَكُب هام تبذعتسا دق بص

 : هلوق نع

 ًاعقوم نوهأ يفيسلا ّدحب ٌلْئَمَل
 قاَرِف ٌدحمب لتق نم سفنلا ىلع

 ٍقاواسملاو ةلداعملا ىلع هّلَمَحو « لوألل ٌراعتسا مامت ابأ َّنأ لبق ْنِم
 لوأ يف لاق :« يئاكب ءام» تيبلا رخآ يف َرّدق امل هنأ لبق نم يناثلاب

 .ةينثتلا يضتقي قابلاو ءاهلسب 3 ب يف يهو ءاباو أ نم ةطّمئاس _.. ؟ة10)
 . سس ةطقاصس ب 4309١

 21 2 ةطقاب _ 420

 لاب نم ةطقام 4210

 با نم ةطقاس 6420

 ,(22/1 : هئاويد) (69)
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 ٍٍق ةكجحلا هبجو اه لق كلذو ء مالم ءام يقست الو (2:3) لوق

 هلوق ىلع (22 دلو ٌرخآألاو . دوجوملا رمألا ةعيبط هيضتقتو .٠ ةلالدلا

 ٌلثم هل رصتنملاو . ٍرابعلا قيرطو ةلالدلا يف ةكحلا يف ةبجاولا ةطيرشلا

 دق ذإو ٠ . رظنلا اذهو رمألا اذبم روهشلا نع رلزعمب )70( يلوصلا ركب يأ

 . طيسولا ٌجونلا اذه |مهيلع لمتشملا نّيعونلا يف لوقلا عضتلف كلذ ررقت
 : ةَجواّرملا : : لوألا : ناعون هتحت طسوتم سنج هنأ رزقت دق ناك ذإ

 : ةَبساَّنِملا : يماثلا

 لولدم ءيطوملا رظنلا يف هسفنب نّيبلا نمو : ةجوازملا : لوألا عونلا
 0 برعلا نأ : نايبلا ملع لهأإ (78 بو ٍضعب ا . اهظفل

 ٌرمألا هيلع ىّضم ام ىلع ةجوازملا ْنإف لعافلا اّمأف .« مالكلا ُةَجَواَرُم

 لوصف نم صحفلاب ررقت دق امو . سنجلا اذه يف لعافلا ةيفوت ءاطعإ
 لوق :وهف : ةبسانملاو ةجوازملا : هْيَعونل ةاذاحملا سنج يف (51 0(
 وه ىنعم ىل إع لدي اههنم ءزج لك . ٍلاثملاو ةداملا يقفتم نيئزج نم بكرم

 سنجلا يف اهيضو 10: يّنهج نم ادخأ دقو . مالم لاح رخآلا دنع
 ف ةلداعملاو انادملاو . رومألا سس ام رمأ ف ةمواقملا دصقو ٠ يمنالملا

 هيلع لولدملا لوألا ىرعملا ةراعتسا ةقيرط لع بصانملا نم ام بصنم

 نمو . هنم يناثلا ءزجلاب هيلع لولدملا يناثلا ىنعملل لوقلا نم لوألا ءزجلاب
 اوُدتْعاَف ْمُكيَع ىَدَتعا ِنَمَف : لجو زع هلوق عونلا اذه روص

 ل الرق ايا راما الا
2 02 3 

 ةهجا ١ ادور

 - ناجرج كولم ءانبأ نم بيدأو بتاك . سابعلا نب هلا دبع نب ىبت نب دمحم : وه يلوصلا ركب وبأ (70)
 يف انه يلوصلا يأر رظناو ( 109/19 : ءابدألا محعم) ه 335 ةس يفوت . سابعلا يفأ ةاعد نمو
 .(33 : مام يبأ رابخأ)
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 يف ام ناك لوقلا اذه رهوج لوق ىفَو نإ يفرم (22) نإف (71) ههْيَلَع
 ةّلباقملا قيقحت ضّرْغل ةراعتسالا قيرط ىلع كلذو لوألا لوقلا 220
 : ولوقلا اذه ليوأت نأ كلذ نايو ؛ رادقملا يف ةلداعملا يف ٍةاواسملا د

 َريِعَُساف +٠ لذعلا قيرط ىلع قحتسي , اب ةوزاجف ؛ مُكِيلَع ىدَتا سَ

 قيقحنو . ءازجحلاو ةلداعملا يف ةاواملا ديكأت ضرغل ءادتعالا طفل يناثلل

 وهو ىنعملا اذه نكي مل كلذ الولو : هب 20 ةيافيكلاو قئاللاب ةلباقملا
 دق اك ع ةراعتسالا قيرط ىلع ال ءادتعا قع نأ « قحتسي امبأ هدزاج»

 ىنعملل لوقلا نم لوألا ) ءزجلاب هيلع ٍلولدملا لوألا ىنعملا ةراعتسا يف ليق
 . كلذ يف ضرغلل :٠ (3:0)( هنم ) يناثلا ءزجلاب 23290( هيلع لولدملا يناثلا
 لاوحأب ظافلألا راع مييشتلو ٠ نايبلا نْسَحل مالكلا ٍةَجَواَرَم ىلع ءاجف

 ؛يِزِهَتسي هللا ٠ نوُئزهَتسُم ١ وق ًاضيأ يللا اذه نمو . فلس ايك يناملا
 : هنمو + (73) ٠ نيرك امل ريخ ُهَللاَو هللا ركَمَو اوُركَمَو» .072) ءمهب
 : موثلك نب ورمع .(74) « مهعِداَح وهو هللا نوُعِداَحُي َنيِقفاَنُمْلا نإ

(! 152): 

 انيلع ٌدحأ نلهجي آل آلآ
 (75) اًئيِلهالا لهج قوف لهجنتف

 . ىلا 0 م

 . اذه 5 55 فانيل

 هب ءافكلاو : با اب اند“
 .با نم ةطقاس _0/ ا ةدقل

 1 2 ةطقاس ل 1336

 2194 : ةرفبلا (7))
 ,15 له :ةرفلا (72
 .54 :نارمع لآ (73)
 142 :ءانلا (74)
 . (122 :رثعلا تاقلعملا حرش ) رظنأ .٠ هتقلعم نم (75)
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 ض كرم لوف ره ةبسانملا يف لعافلاو : : ةبسانملا : : يناثلا عونلا
 دلع وه ىنعم ىلع لدي امهنم (231) ءزج لك لاثملاو ةداملا يقفتم نيثرج

 نم يمئالملا سنجلا يف اهعضو يتهج نم اًذخأ دقو . ةّيمئالم لاحم رخآلا

 ةهج ىلع ال بصانلا ِس ام بصنم يف انادملاو ةلداعملا دّصقو : رومألا

 دحاو سنج ىلإ ًاعم اًماقترا (ة32) يهو ىرخأ ةبسنل ا : ةراعتسالا
 ع وق عونلا اذه روص نمو ي ءاوسلا ىلع هيف امهئاقتلاو « اهمعب

 نإ قوم نإف . (76) هرب هللا ْفرَص اوُهّرَصْلا َء : 2007 لجو

 وألا كوقلا "وه هيي ام ناك لوقلا اذه ,رهوج لوق ًاضيأ رو
 ٍقيرط لع ال ايفاشلاب لوألا فارصنالا هيف ا 'لوق اذه نإ 3 ًاضيأ

 ًاعيمج اهّمعي "لك ىنعم ىلإ أعم اهبئاقترال نكل : لوألا يف ارك ةراعتسالا
 اوفّرصناف مه اّمأ : تاهجلاب لَصفنا مث : : ةلمجلاو سنجاب فارصنالا وهو
 فارصنالا يهو 77 ةداملاو « ريخلا نع تقرَصف' مهئرلق امأو : رْكّذلا نع

 يناثلا ىنعملا نأ ينعأ 007( لوألا ) نيرا هيف اَعِفتا دقو . ٌدحاو لاثملاو
 يناثلا ةاواسم الو ةلّداعم مث نكت مل نإو مسالا اذهب يمستلا هتاذب هل

 نمو ٠ . لوألا عضولاب ٠ لق دق مك 8 لا هل مسالا نأ لوألاب

 ,ٌراَصْبأْلاَو بولقلا و هيف 4 و َنوُفاَحَي : هوان لج هلوق عوتلا اذه

 ةداملاو . 283 بلقتلل بولقلاب هيف بِسون لوق ًاضيأ اذه نإ )77

 . دحاو لك ها اسد اس

 .وهو 31 (اندنث

 . ىلاعت هلوق : با هل“
 .اذه هيفاوي ام 5 د وقل

 00 نم ةطقاس هقول

 .ابا نم ٌةطقام 9 م(“

 . بلقلا 1 هد

 127 :٠ ةبوتلا (76)
 38 : ررنلا (7)



 داو .٠ بنقتلا وهو . لاثملاب هيلع نوندملا سنجلاو . دحاو ناَتِملاو

 رطاوخم اب (3 و بلقتت - بس ليق دق كج بولقلاف . ةفلتخم تاهجلاو

 اَبرلا ُهّللا قحْمَي . رظانملا يف ْبّلقتت ٌراصبألاو .(79 ب)
 هم ع

 .(78) « ِتاَقَدَّصلا يبربو

 عونلا اذه يف هاّندصق ام ّصْلَخَت دق ذو : ةرظاَنملا : يناثلا عونلا
 وتلا وهو ,ىوألا ةمسقلا نم يناثلا علا نم ةاذاحما وعدملا لوألا

 ِهِميِسَق يف "لقتل . ةرهاظملا سنج نم ةأطاوملا اهدمل ع رملا (2300 ( لوألا
 (ذ41) لوق نم 1049( لوقلا بيكرت يه) ةرظانملاو . ةرظانملا ٌوعدملا وهو
 . ولاثملاو ةّداملا يف ركخالل قفاوم اههنم 2427 دحاو لك نّيكرج نم بكرم
 اًذخأ دقو , ةيئالم لاحب ٍرخآلا دنع وه "ىنعم ىلع ُلْدَي ايهبنم ءزج ُلكو

 رخل ام رمأ قيلعتو رومألا نم يمن الملا سنجلا يف امهعضو يّتهج م

 هتحت طسوتم سنج وه عونلا اذهو . ىرخأ ةهج نم امهيلع رخأ ٍتالومحمو
 نوكي نأ امإ هنأل كلذو . ٍديِدَرلا : يناثلاو : ريدْصُتلا : اههدحأ : ناعون
 ِهِرْجَعو لوقلا ةمتاخ ىلع ًاروصقم لوقلا اذه يف نّيذوخأملا نيتزحلا رخآ

 رخآلا نوكي نأ ماو ٠ ريدصتلا ٌوعدملا وه انهد)ٌغعونلا اذهو . طقف هتياهنو
 نرقلا ما نالُحي هيئرج 93 ينعأ هئانثأو ٍلوقلا فيعاضت ىلع ًاروصقم

 0 رم عونلا اذهو . هتمنتاخو هتبابن نود هلالخخو هفيعاضت

 . عِضَو نيأ يلابت سيلف اهْيلِك نيعونلا 5 لوألا حلا امأو . ديدرتلا

 0 نم ةطقام ب د“

 ... ةأطاوملا لوألا وعدملا وهو :3 ةرايع ل انا
 با نم ةطقاس 4248

 . بكرم لوقو دأب عض

 . رج لك تاي ني 1

 . لوقلا ل 2 ل

 با نم ةطقاس لا (ةوقلا

 276 : ةرفلا (78)



 ل ْمَقَي ديدرتلا نأ لبق نِم نيعونلا نيد لوصفلا دخأ ”كيلف ةهجلا هذه
 ناك نِإف . فيعاضتلا نود ز زاجغألاب صوصخم ٌريدصتلاو . لوقلا فاعضأ

 دقف . ًايفاك ًارما ةهحجلا هله نم لوصفلا د لحخأ نم ةعانصلا هذه يف ررقت ام

 ام كلذ نم هئافيتسال ماَّنلا ىلع ( 4 أ) امل رهوجلا لوق نفد وو

 سنجلل اًتيقوتسا دقف ًايناك نكي مل نإو . لصفلاو سنجلا يف هّقحتسي

 . طقف لوصفلا يف ٌرظنلا دعب ىقبيو . قيقحتلا ىلع هتيرهوجو هّتعيبط
 يف لوصفلا تناك نإ نكل . لبق يذ نم اهنع '***ئصحفلا ْفَتأتسُيف
 . ليو اهألا 0 ليواقأ تاوذ يه (د+7) ليواقألا تاوذ يفاعملا

 اك . اهاكشأ ٍنيابتو ابنم اهعاضوأ ففالتخاو اهئازجأ بيترت بسحب نوكت
 يي يلا لب ليوافألا نم ريثك كلذ لاثمو . تايئزجلا يف ) ءارقتسالاب كلذ ع

 سيلف وذهو . ةيبرعلا ةعانص مازجأ اب- ىّصخُتو . ةيبرعلا ة هع انني عوضوم

 يف قطنملا ةعانص يف انه اهو . اهنايبل ةعانصلا كلت ءارقتساب اهاردإ رعب

 ىلع كلانه ٌرمألا ىضمو ّحضو دق هنإف . ٍلَمَجلا يف هنمو اهنم س

 اهلوصف امنا ٠ يلمحلا سايقلا مسقني اهيلإ يتلا ةث ةثالثلا لاكشألا نأ قيقحتلا

 رمألا نم اهو طقف اهعاضوأ نم هييترتو اهيف طسوألا ّدحلا فالتخاب
 ةهجلا هذه نم نوكي ملوصفلا ذخخأ ناك ْنِإف . قطنملا ةعانص ٍق روهشملا
 هلازنإو ليواقألا ءازجأ يف عضولا ةقدلتخاو بيترتلا عضو نيابت يهو

 نوكي نايبلا ءاملع ُهَعضوو . كلذ يف نحن هانعضو ام ٍِش . ًالوصف

 صحفلا اذه نم َرَهَظ دق نوكيف ٠ ديدرتلاو ريدصتلا يعون نيموقم نيلصف

 . ريدصتلا : امهدَحأ 0 هتحن ظسوتم سنج وه عونلا اذه نأ

 بيترتلا نيابت م ًالوأ عضو ام يه 7 كلوصفلا نأ 5 ٌديدرتلا : رخآلاو

 . انافك دقف ايفاو ارمأ : ب. مد“
 , لصفلا أ 52 ل

 راما :أ ب نم»

 3 نم ةطقام ال م“
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 اهو نيعونلا نيده يف لوقلا ,عضتلف كلد ررقت دق دإو . عضولا فاالتخاو

 : ٌديدرتلاو ٌريدصتلا : (155 أ)

 نم بكرم لوق : وه عونلا اذه يف لعافلاو : ريدصتلا : لوألا وتلا
 رتخآلا دنع وه ىنعم ىلع لدي ايهنم ءزج لك لاثملاو ةداملا ىقفتم نيئزج

 يمئالملا سنجا يي اهعضوأ يتهج نس م00 رح دقو « ةيمئالم لاح

 0 ًادودرم ارجع رعخآلاو ًاردص اًمّدَحأ عضوو ٠ . رومألا نم (80 ب)

 (3500( دق ) اّمِل ء هنأ كلذ ىّنعمو . ًارارطضا مضولا ةئيه بسحب ردصلا

 نم ناك تةرورص يشل رورو تلادزلا دج دركي ذأ يع رق
 لاقو . هئانثأو هفيعاضت نود طقف رخخآلاو 2 ةياهنلاو 2 لالا ٠ يف وعلا

 ءاملعو .(79) « رودص لع مالكلا زاجعأ ُر وه ريدصتلا و : : موق

 "بولسألا ادعو مولا نم وتلا اذه نأ نوري ةغالبلا ١ ةعنص هأو نايبلا

 د مقيو + طقف يرعشلا لوقلاب صوصخّم وه : بيكارتلا نم
 م ةنوطيِمُي مهنإف يأرلا اذه مهمازتلال ءالؤهو . (80) ةصاخ يفاوقلا يف

 ٌدَجوي 2217( امنإ) هنأ نوريو « يرعشلا ريغ لوقلا نم ةلمجلابو : نارقلا
 اذه يف ةعانصلا هذه ءاملع ُهَعضو ام َلّئأت نأ يغبنيو . طقف رعشلا يف

 له . طقف ياوقلاب اهنم فص و ع رعشلا ليواقألا ىلع ِهِرْضَق نم عونلا

 نع ايلي صحفلا م َمدَقت نأ دعب ُهّقح كلذ يف ٌرظنلا ىَتوُيو ؟ قلص وه

 يق دراوتلا 9 عوتلا اذه يف دارملاو عضوملا اذه يف ذوخأملا يرعشلا لوقلا
 (253) ٠. نّيضيقن نيضيقن "يئرج ىلع صْخفلا عقيلو + دحاو (2520"ح ىلع رظنلا

 5 . ذعأ 8 0 55 لَنْ

 0 نم ةطقاس كلل

 1 0 9 ةطقاس ب9 4300١

 . دحاو رحت :ابا امكن

 0 ضيقت 0 ا 28 لل

 .(3/2 : ةدمعلا) (79)

 .(10 : ةّقرو : ةرضاحلا ةلح) (80)
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 ليغ لوقلا وه ليق دق امك يرعشلا لوقلا نإ : لوقنف نيلباقتم
 اذه ءازجأ نّماتنلو : ٍةاَفقَم برعلا دنعو ةيواستم ةنوزوم لاوقأ نم فلؤملا

 ٌدَدَع اه نوكي نأ وه (156 أ) ةنوزوم_ امنوك ىنعم نإ : لوقنف حلا

 زك ةلمجلابو اهنم لوق لك نوكي نأ ٍٍه ةيواستم اهنوك عمو . يعاقبإ
 ددعل ًايواسم (0*25اهدحأ نامز ٌددع نك ةيعاقيإ لاوقأ نم ًافّلْؤم ءزج

 لك اهب ْمَتخُي يتلا فورحلا ّنوكت نأ وه ةَّمقم انك ىنعمو « ِرخآلا نامز
 ُدوِمَع وهو : لاو ةاكاحلا وه ُلييختلاو . ٌةدحاو ليواقألا كلت نم ٍلوق

 نيب وهو . لعفلاب هدوجوو هُئعيبطو يرعشلا لوقلا رهوج هب ناك ذإ رعشلا
 يرعشلا لوقلاب نوحي امنإ يناوقلا يف كلذ مهيازتلا لق نِم 219 نأ

 ناكو .رعشلا يف ًاضيأ كلذ مهمارتلالو ء طقف ىّمَقملا لوقلا ند“(
 اورعشي 1 مبنأل هرخوت مهقملاو ء رعشلل 0 موقملا لصفلا وه نزولا

 ا هرهوجو رعشلا ذومع هنأو : ةاكاحملاو لييختلا وهو رخآلا ىنعملاب دعب

 يف هب اوُحَّرِص دق يش ًاضيأ اذهو . 22477 نزولا ضرغلا اذه يف ةيفقتلا

 + ضورعلا ةعانصو 0 ةعانص لثم اهوطبنتسا يتلا مهعاضوأ

 لوقلا كلذلف . هيلإ دري نأ نم ًاناكم ٌرهشأ وه كلذب مهي رصتو

 دق اذإو . ىنقملا نوز زوملا لوقلا وه رظنلا اذهو عضوملا اذه يف يرعشلا

 رمألا لوأ ذنم هنع صحفلا ٍضرغلا اع ©2599 صحفتلف اذه (259 رّزقت
 ًسنج هنن ٍِ يه ةيفاقلا نأ لجأ ْنِم : لوقنف لوألا دصقلا ىلعو

0 2 
 ةيمستلا 3 هقّدارو كلذ ىهاض ام وأ ةيابنلا وأ ةمئاخلا وأ رجعلا همستلو

0 

 .هاننلأ ام يبضتقي قايسلاو :امهلحأ ؛ٍباو أدل اة
 , هنأ : 50 كلل

 ءابا نم ةطقاس 0 2:0

 . نزولاو ةهأادب نص

 .ررقت اذإو :أ ب د0
 . صخفيلف :5 _ر 9
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 تالومحماو ماكحألا تناكو لصقو | سنج نم بكرم - وهف عونلاو هب

 هتاذل موقملا لصفلا ؟260 رابتعاب يتعأ 2 وه امب هُفَحْلَت انابحأ هل ةقحاللا
 نوكيف هيسنج رابتعاب هُقَحلَت (157 أ) ًانايحأو . صخأ مكحلا ٌنوكيف

 لضَفيو نيتهجلا بسحب بولطلا ريدي نأ يغبنب كلذلف . مع أ مكحلا
 | ثيح نم مكحلا نوكي نأ 0 هنإف : : ًاليصفت ل

 هطوُني ٌرظانلاو ٠ سنجلا وهو وه ام قيرط نم ءيشلا ىلع لومحملا ل
 وأ هسنج يف هل كراشملا عونلا نع هرهوج يف عونلا هب َرْيِمَت يذلا لصفلاب

 عونلا اذه نم ٌرَهْظَي هنإف (81 ب) انه اها ضرع دق ايك كلذو . سكعلاب

 . ياوقلاب صوصخم الو . ييرعشلا ءلوقلا ىلع روصقم ريغ هنأ ةغالبلا نم
 يرعش ريغ ”لوق انهن صجل ولف هناكمإ ٍمأق : هدوجوو هناكمإ يف رظناو
 لوقن نأك كلذو ًاعتتم نكي مل ةيفاقو ٍنْزَو نود ردصلا لع رتل دودرع

 نالق ه و ٠ عيرسب ريخلا ىلإ سيو رشلا ىلإ ع نالف 0

 لفن 5 : ىلاعت هلوقف لعفلاب هدوجو امأو : نسحب هلعف سلو لوقلا نسمح

 «ًاليِضْفت ُريَكأَو ٍتاَجَرَد ٌُربكأ ةرخآلأو عب ىلع مهَضْعَب : اَلُضَم نبك
 . ادع مكي | ًابِذَك ِهّلل ىلع اوُرئقَت الد : 1 4 ُهَلوقَ (81)
 ْمِهِروهُظ ءارو وذ » : ىلاعت لوقو .(82) ١ رفا - باح 7

 اذهب رهَظ دق نوكيف . (83) ء َنوُرَشَي ام سن الق امن هب ارش

 ةعيبطلاو طيسبلا | ايلكلا لومحملل وه ٌرابتعالاو انه اه مُكَحلا نأ 0

 ةيابنلاو ّرُجَعلا ًالوأ ٌانيُمس يذلا 1207 رنحلا وهو ةرثكلا يف ةيراسلا

 . نايعأب 0030 دمع

 ا ايست رظنلا لمفبو ةاضا دهن

 ادور

 . تيلا وهو 5 ه2

 221 1 ءارمألا (8))
 61١ :هط 82
 187 :نارمع لآ (83)
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 نأو ٠ ِر معأ كلذل مكحلا نوكيف ام رجع يه ةيفاقلا نأ كلذو : ةمئاخلاو
 نمب نظلاو , ةيرعش ريغ وأ تناك ةيرعش اهلك ليواقألا يف عقب ردصلا
 سنألا ٌماود مهطَلَغ (58 أ) ببسو ٌمِهِتهْبْش راكم نأ كلذ مم
 ملظنلا نم عوللا اذه ٍحوضُو عم ةيرعشلا ليواقألل دايتعالاو : يفاوقلاب

 ل كلذ ءافحخو . و لعفلاب ةيفاقلا يف ب زجعلا كاردإال كلذو ء اييف

 ريف دق اك وه عونلا اذه نألو : لعفلا نم لا ةوقلاب هنوكل اهريغ
 ةياهنلاو ًاكردم ٌرجعلا 1 . رودصلا ىلع زاجغعألا درب  هرهوج لوق

 نم ٍبرضل كلذو : هب هيلع هردصو هتمدقمو نلوقلا ة ةحئاف ةلالدب رخآلاو

 00 رغشلا يفاوق ٌجارختسا كلذل لهسيف : ةبسانملا نم راند موزللا

 يذلا ةلمجلاب لوقلاو هيف نوكي يذلا ةتيبلا بيكيو :٠ كلذك

 هدو ةجابيدو ًاقتور هوكيو ًالاجو ةهبَأ ٠ مظنلا نم فلا ؟2640اذه
 رخآ عاضوأ فالتخاب انه اه دخن, لوصفلا تناك ذإو . ةوالطو 240 8ام
 صخفلاب كلذ: نيت دقو . لوقلا نم لوقلا ٍءازجأ بيترتو : ن5 لوقلا

 ةمسقلا هضنقت ام (2001 بسحي عونلا اذه يف لوألا ءزجلل ناكو 5 ل

 ةحاف يف 0 نأ ام هنألا :٠ ةعبرأ ٌعاضوأ : ٠ لوقلا نم دوجوملل ةقباطملا

 ةيابن يف مقاولا هولا يف نوكب نأ اماو . هلوأو هردصو هتمدقمو لوقلا

 يف عقاولا « 0 نأ اّمإو : الل( لوألا ميسقلاو : رطشلا
 يف نوكي نأ امإو : هلوأو لوقلا نم يناثلا ميسقلاو ءرطشلا ردص
 ٍةمسقلا هذه بسحب مولا اذه سفن ام ٌقَحِبف ٠ : هوو ىلوقلا كفنع انضت
 َنولْفْعَي ةغالبلا ةعانص لهأو رتعملا ناو . 2269 عاونألا ةعبرألا هذه ىلإ

 وه هلمحي _ ولا

 ل ةياما هول

 . لوقلا ءازجأ عاضوأ :

 . تاني

 أ نما ةلقام اوما

 . عاونأ يااا »»

 (ةوو)

0 

1 
1 
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 مهدنع عونلا اذه ام كنذدف ٠ اثلاث اعون نحن هْفضن يذلا رهو اعون انه

 (9 0 مده اك ةمسقلاو طقف (84) ماسقأ ةثالث مسقني

 وتلا اذه 3 صحفلاب ٌرهظ دق نوكيف هب ٌدهاش لعفلاب هذوجوو ٠ : هيضتقت

 : .عاونأ ةعبرأ هتحت < طسوتم نصح وه

 يف 2:70 مقاولا ةزجلا لوقلا نم ريخألا زحلا َققاو اه : لوألا عونلا

 :(85) هلوق عونلا اذه روص نمو : هردصو ءلوقلا ةحناف

 هَضْرِع ميش 39 1 لإ عير

 باع يف 95 ةزجلا لوقلا 00 طب 15 ام : يناثلا عونلا
 رعش لوقلا ذخأ نإ : لوقلا نم لوألا .مييسقلاو فصلا
 اذه 0 بر روص نمو 0 ةعانص يف ضورعلا وعدا ب ا

 : (86) هلوق عونلا

 امر ناك شيلا ام اَذإ ىَتْلُي

 ٍمْوَمَرَع لفي ال يأر شيج يف

 مقاولا 27:7( ءزجلا ) لوقلا نم ريخألا زحلا ققاو ام : ثلاثلا عونلا

 عونلا اذه روص نمو : هيجتافو لوقلا نم يناثلا ميسقلا ردص يف
 :(87) هلوق

 مقاولا ءزحلاو هايل دول

 . ابا نم ةطقام كين

 .(677 : عيدلا) (84)
 و (3/2 ةدمعلا) و (51 :رمشلا دقن يف عبدللا ) يف ةفلتخم تاياورب درو دفو . يدسألا رشيقألا (85)

 .(242/3 :© صيصتلا دهام )

 عفر ) يف ىرخأ ةياور رظناو . ةفلتحم ةياوربو . ةسن نودب .(3/2 : ةدمعلا )و .(677 : عيدبلا) (86)
 .(21 1 بجحلا

 .(3/2 :ةدنملا) و (135 : ءارعثلا رابخأ) يملسلا عجشأ 287
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 ماَهِس هل يهو ولا 0

 : (88) رخآلا لوقو

 عع لْلَمَت لإ نكي م ذِإ
 اهلِلَق يل ُعِفاَن ينإف : ٌليلق

 هلانثأ يف ام ضعب لوقلا نم ٌريخألا زها َققاو ام : عبارلا عونلا
 :ريرج لوق عونلا اذه روص نمو : هفيعاضتو

 ُهماَمَع ليتم دوج لسا ىّقس
 (89) ٍلْمَرلاِب َلَح نم بح الإ ةلاذ امو

 :رْيَمَز لوق كلذ نمو
 موق لكلو مهميخ (372) كلذك

 (90) ميع ءاَرَضلا مهْتّسم اذإ

 أ) ءامّدُقلا نم اهل الط ُدشأو ءايشألا هذبب ةيانع ٌدشأ َنوُدّلوملاو
 (2020(ام) كلذكو « دَجْوُأ  ليق دق اك مهراعشأ يف يهو (0
 . ديدرتلا عون يق

 نم بكرم لوق : وه ديدرتلا ئ يق ليال : ديدرتلا يناثلا عونلا

 سنج يف اًمهنوك عم  اًمهنم ءزج لك ٠ لاثملاو ةداملا يقفتم نيئزج

 .كانك :أ ب مدل
 5 نم ةطقام كيل

 هيل م سلا يمس سل مسلي ملا مي بل سلس ا يامسسسلا

 . طيسب .فالتخا عم (550 : مئاويد ) ةمرلا وف (88)
 لقتساو . ضيبألا باحسلا : بابرلاو ٠ درسألا وأ ضيألا باحسلا : نوجلاو .(370 : هناريد) (89)

 . اولحتراو اوضم : موقلا
 . قتلا : خو :(97 : هناويد) (90)
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 نآوهو : موق لاقو ٠ لوألا ريغ ام رمأ هب قلعمو هيلع لومحم - يمئالملا

 يف َرَخآ 'ىنعمب ةقلعم اهنيعب اهُددرُي مث ٠ ىنعمب قلم ةظفلب ٌرعاشلا يأ

 : ريهز لوق عوتلا اذه روص نمو .(91) ههنم ميسق ِق وأ تيبلا

 امره هتتاّلِع ىلع هوب 41301 قلك
 (92) امل ىدّلاو هنم ةحاّنلا َنْلَب

 : (93) هلثمو

 نكلو .كوأر اذإ يرذع تتنأ
 ٌروُجَت ةلوأر اذإ يرذع فيك

 لوق يف امأو قلبو ذ هلوق يق ريهز لورق يي امأ : ديدرتلاف

 اذه رهوج كلوق ىفو نإ اقوم نأ كلذو وأ » : هلوق يف يِربْونّصلا
 ةّداملا يقفتم نيئزج نم بكرم لوق وه ِهيفوُي ادد1(00م) ناك لوقلا
 291 ىلا عاطل ام أ ب نع دقن يضم كر: ,رلاكولاو
 . ةحامسلاب رخآلا قلع 3 + مرهب لوألا ءقلي» َقّلَع ًاريهز نأ كلذو
 ىنعمب اهقّلع مث + كورصبأ 22790 يأ راصبإلا ىنعمب ٠ كوأر ٠ قلع رخآلاو
 : (94) هلوق عونلا اذه روص عيدب نمو . ًارئاج هتبؤر

 ايناغلا بيجحلا لجأ نِم يح الأ

 . كب نم 0 2 كل

 ابا نم ةطقام ل 122“
 . ىعك نيك لدفن

 . ةرابملا يف طيسب فالتخا عم .(33/1 :ةدمعلا) (91)
 .همدخ وأ هلام هلق ىلع : هتالع لغو .(43 : هناريد) (92)
 . نوت : ةياورب (333/] : ةدمعلا) و (54 : هناويد ةمك) يريوصلا (93)
 نم ةيلاخلا لزامملا : ينانملاو . ( 204/18 : يناغألا ) و ( 76 : رعشلا دقن يف عيدبلا ) يريقلا ةبح ربأ (04)

 . ناكملا
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 ص 2

 ةليلو موي هرلا ىضقمت ام اذإ
 اًيضامَتلا لمي ال يش 527”هاضَقَت 00 هرم 5

 :٠ (95) راهم (270) لوقو

 . هنوُلب يرجي عمدلاو .ابع يدهعو
 (161 عجب اهّدخ نِم هغبصتف

 ا اهتلجو يف سمعلا َعاَمْش نإف
 يصوُلُم نيب رانلا عاعش ربِ

 . نيثدحملا راعشأ يل كلذ رثكأ يه : ةرثك عونلا اذه تايئزجو

 نيناوقلا ىوُق مهاعتسال مهيطاعتب َنوُتُي ليق دق اع مهنإف
 هينيع بصن هلعج عونلا اذه ناسحتساب ممم امل : : بيطلا وبأو ٠ ةيعانصلا

 : 92700( هلوقب الإ ) لبق دق اك: كلذ نكي مل ولو : : هيف َدَّهزو هّنَقم ىتح

 انَحلا َنَقْلَق يذلا ماب تلَقْلَمَف 02 1
 (96) 'ُنِياَلَ ٌنهّل شبع َلِقاَلَت

 كلذ ىلع هَلَمَح يذلاو . ٌلِقالق نهّلك لاق ايك- ٌظافلأ هذهف
 . طارفإلا ىلإ وه َجّرْحَف لا ٠١ ىلع ٌعونلا اذه ةعانصلا لهأ ُناحتسا

 . دحلا اذه (ممهد0 ىلإ ةرهاظملا سنج ب يف انمالك نم انيهَتنا 0/ةإو

 ةهدنع 'عّطَقَتلف ٠ تقولاو لاخلا بسغ هيف رظنلا (3 ب) اًنيعوتساو

 . عباسلا سنجلا يف لفل لوقلا

 . ماضاقت هبا اص»
 , لاقو : _ر طرف

 أ نم ةطقاس كيل

 ل ايلا اذإو :ٍِب ل

 اذه يف :أ ط0

 مب 428 ةنسا قوت . بتاكو . بيدأ . رعاش . يمليدلا هيوزرم نب راهم وهو .(198/2 : هناويد) (95)
 .(32/13 :٠ نيفلؤملا مجعم)

 . مه لقال : ةباورب (293/3 : هئاويد) (96)
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 حيضوَُتلا : عباسلا سنجلا

 00 . ةعانصلا هذه ىلإ لوقنم لو رك مسا حيضوتلاو

 0 يف ةئلاملا ل نيفلا نم فشلا ٠ » ةَعيِص بفيعضت
 ره ةعانصلا 5 هرهوجأ لوقو . هيلع ةلالدلاو هنع ةرابعلاب هريرقتو ٠ : عما

 2 وهو . اهتيابن َدعبأ اهب غولبلاو اهتاياغ ىّصقأ ىنعملا ىلع ًةلالدلا ٌةّيْرَ

 سنج وه كلذلف . اهل كرتشملا هرهوج يف ًائيش ةيش (27( هب ) ةباشي لوم

 كلذو .ٌريسفتلا : يناثلاو ٠ نايبلا : اههدحأ . رار ناعونا هتحت لاع

 ؛ اهريغ ىلإ ةجاح ريغ نم اهتاذب ٍةلالدلا ةلقتسم ةرابعلا عقت نأ امإ هنأ
 ةلالدلا ةلقتسم ©20(َريغ) مق نأ امإو . نايبلا ٌوعدملا وه ٌعونلا ع
 امإو 0 ملوقلا يف مايبإل اهريغ ىلإ ٌرَهتعَت (162 ) لب اهتاذب
 هللا لوحب نيبيس اك) ليصفتتاو لاجإالا يّتلالد نيب عُمجلا ضَرَتَل دّصقلاب

 : ريسفتلا وعدملا 0(وه) عونلا اذهو .40( ىلاعت

 ومعي وقم هنأ لق ص ٌهلّرتشم مسا نايبلاو : نايبلا : لوألا وتلا

 ىلع نايب هيف مقو و يش 0( لع وما الوقع ناك ْذإ ء صوصخو
 : ةراشإلاو 2  مالكلا : يهو عاونأ ةعبرأ هنن يكد نسنج وهف ٠ قالطإلا

 1 ًالوُقَمَو , قطاوتب امإو ٠ كيكشتب اّمإ كلذو . ةمالعلاو ٠ لاحلاو
 ١ كلت رئاس نود طقف ٌمالكلا وهو 6 اذه نم لوألا عونلا ىلع

  ةراشالا :أ ب
 . قابسلا ايضتفي ةدايز ل 0
 أ نم ةطقاس -- 0

 4 52 ةطقام 4

 0 نم ةطقام 9 6

 أ نم ةطقاس
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 .انم لزجألاو + ظافلألا نم حصفألاب نوكي نأ : طورش ةسمخ وتب
 دلع ةنابإ اهتينأو - ًاعوُمْسَم اهتسحأو ٠ قتلا دنع ناسللا ىلع اهلهم
 هَدِصَقَي يذلا ىنعملا وه ٍصوصخم مسالا هيلع لوقملا ىنعملا اذهو . سفنلا

 مسا قالطإ دنع اوجاتحي مل كلذلف . ةعانصلا هذه يف نايبلا ٌءاملُع

 هتيمست نم يناَمّرلا هفلكتي ام ىلإ 9 اوُرطِضُي لو 20( هيلع ) نايبلا
 ٌريغ نوكي ام 2"”هنمو ًانسَح نوكي ام نايبلا نم َّنأب اقّلعت (1) نايبلا نسحب

 ٍناتأ نع ٌلِئْس نيح "97 يداوسلا لوق نم) هدروأ يذلا لاثملاك
 نإف (2) يل ٌدِلوُتَو اهلبحأ : لاقف ؟ ا عنبصت اهو : هعم
 ولعت ام نكمي امناو « طلْغَو 30( هل ضرع ) مهو هبلإ بهذ 2120( يذلا

 ةعانصلا يي 0 “صَخألا عونلا اًمأف قلطملا معألا سنجلا يف هب

 ًاطَلَغ اذه نوكي كلذلف . ©'*0 هيف نكمي الف « هل ةقحاللا دويقلاب هجورخل
 هعاونأ دحأ نيبو "90 قلطملا ) معألا سنجلا نيب ُلرتشملا مسالا هّعقوأ

 كرتشملا نيب ام ) كرتشملا طيلغت نم عدس سيلو : لوألا يلا وه يذلا

 وه فرتعا دقو . 250( لوألا عونلا وه يذلا هعاونأ دحا نيبو معألا

 نم حبق امل نايبلا مسا قالطإ ْنُسْحَي سيل » : هنأ ةَرخأِب هسفن (163أ)
 لاقف ماّسجلا هيدايا ص هب ٌدتعاف نايبلا م حدم دق لجو رع هللا نأ مالكلا

 لانا نم ةطقام 7
 .رطضب مو ءّأ بام

 .ابيو ةابال ايا

 .( تكلا ) نم قيئوتلا»و ءداولا : ب ل (0)

 . ( تكنلا) نم حيحصتلاو . يندلوتو :بب و أ
 .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيب اما (4)
 با نم ةطقاس ب 4

 . هل نكمب الف : با كن

 3 م ةطقامس 2

 . ب نم طقاس نيتفوطعملا نيب ام ل 660

 ١( تكلا) : 98(.

 .(98 : تكلا) (2)
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 . (قد د نايبلا مل . ناسنإلا قلخخ . نارَقلا ملَع نمْحَرلا و: لجو ع
 5 َلَحو 35 هئلوق "ضان هرمأ ٌرهاظف ٠ هيلع مسالا قالطإ ًالوأ وس ناك دقو

 - هصوصخو قالطإلا موُمع يتهج ىلإ ضفانتلا فّرصب لاكشإلا اذه

 0 ءو هِبوُمَع دنع قالطإلا زوجيف

 . (4) ه َراَج دارملا ٌماهفإ هب داري هنأ ىلع ُلُدَي امب ديف اذإ 0
 0 180 اي ا زكفما دقو نابل اش هل ةيحتتلا ل نلت 0

 ينعم ري ركتب اضف ناكل وسلا نسحو ةلالدلا 0 دويقلا ن

 ةلالد تناك نإو + دحلا يف ىقوتب اك 0 ىف ىرتب ام كلذو 9

5 
 رمأ نم اذه ررمت دق ذاو . ةيليصفت دَحلا ةلالدو ,ةيَمَج مسالا

 ىّتعملا ٌراَضْحِإ 201 وه ١» نايبلا رهوج لوقف : لعافلا يف لقنلف ء يطوملا
 قدي سلا غد ليقو ٠ (84 ٌاردإ ةعرسب سفنلل

 رهظَي اَمِل *'راضحإلا وه : ليقو .(6) « َهَلَفُع ريغ نم سفنلا هكردُت
 هيف انلوقو أ لوألاو 20 ٠ كاردإلا يف هريغ نم ءيشلا ريب هب

 نيب ام هلصفب سنجلا مُدَقَت (220دعب مقاو لصف وه ٠ كاردإ ةعرسب »

 . (8) ِيْطُب دعب نكل ف ىنعملا ٌراضحإ امنإَف . ةلالدلاك يطيب ىتعملا

 .ائلق ول :باب
 دلل

 نللز

 ذل

 لل

0 

3 

.) 2 2 

 .,(98 : تككلا) يِف طبب ريغت عم صنلا رظناو .4 -- 1 : نمحرلا (3)
 .(98 : تكتلا) (4)
 . ينامرلا نع الفن .(254/1 :ةدمعلا) و .(98 : تكنلا) (5)
 .(254/1 : ةدمعلا) (6)
 . ينامرلا نع القن (254/1 :ةدمعلا) و .(98 : تكنلا) (7)
 .(254/1 :ةدمعلا) (8)

416 



 قجتسي الف ٌديقعت لوقلل ُضْعَي دق هنأل ٠ ةلْقُع ريغ نم» انلوق كلذكو
 كلذو . ظافلألا 22 بلاثم نم ديقعتلا نإف . 0 [بيقانتل نايبلا مسا
 نأ 0 نم ةعانصلا هذه يف قرف ال هنأ لعل ذأ يغبني و  هتاذب حِضاو

 ةيمضتا نع شد 00 اذه يف ةلالدلا نوكت

 وأ حساب نوكي ن نس ,نايبلا ولم ال : لوقن كلذلو . كلذ ريغو ةيانكو

 هلا هلاثم . ةفص وأ مسا ريغ نم وغيلأت وأ . ةفص

 يناثلا يف ن -فاضُملا دحأ 0 لبق دق امك ٠ ناك ذإ . اهْيقرط نم ةفاضإلا

 ةفص وأ مسا ركذ ريغ نم لوقو لق 2 ٌلئاق » : كلوقك

 يسن ركدو رخخآلا ٌركذ نيفاضملا دحأ ركذ عم رجا دق . امهم دحاول

 : كلوق ةللد نم نارا هركذ يذلا لاكملا 0-0 00 ةفاضإلا

 دّرجمب لب ةفص وأ كمل مسا ركذ ريغ نم كلملا ىلع «ويز مالغو

 ىذلا يضاصتخالا ةدافال ةفاضإلا م عوضوم نأل ةدعاقلا هذه ٍِق ثتيلأتلا

 2 مالب حرص نإو . رارجنالاب ل ل (20! وهف . هعاونأ ٌدحأ كلملا

 اذه يو 1 عضولاب كلملا ىنعم ةدافإ ف 0 كلذف ةفاضإالا لحم رق

 ٍصاّصِقْل ف كلو : لجو زع هلوق' ةيثرحلا عونلا اذه روص نمو . ظن
 زع هلوقو .8يش هب نري الا يذلا ٍرجوملا نايبلا نما وهو (9) ؛ةاَيَح

 : جب ماَقُمَو عوُرزو . نويبع : تانج ؛ ص وكرت كا : 27( لجو
 . لاهمإلاب ”رارتغالا م ديلا بجوي ابيجع 0 اذهو . (10)

 2ابفانتلا 0 ثنا ان"
 كلام 0 2 ل

 5 اب

 ., اذه ديف تح عا

 .أ3 نم طقاس نيتفوفعملا نيب ام د ا”

 ,179 : ةرقلا (9)

 26 ل 25 : ناخدلا (10»
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 رع) هلوقو (11) « َنيعَمْجْأ هاف لفل م 0 نإ ١ : لجو زع
 نّسحأ نم اذهو .(12) ٠ نيم ماَقُم يف َنيِقّسْلا 286 : 90( لجو

 لاق :٠ ُهَقْلَخ ينو الط ال برضو : ,لجو زع هلوقو . ديعولاو دعولا
 لُكَب وهو ةَرم لوأ اهأشنأ يذلا اَهبيْحي لق :٠ + ميِمَر 'يعَو ماظل يِبحُي ن م

 رع هلوقو . .جاجحلا نم 5000( نوكي ام ) غلب اذهو ٠ 003 ' مع ولع

 .(14) نيفرسم ًامْوَ مك نإ احْفَص ٌركذلا مُكْنَع ؛ ُبرصَتفأ لجو

 مولا كفي ١ نود لغو ع لولو عيرطلا نم نوكي م أ اذهو

 مظعأ اذهو .(165أ) (15) ءْن رثثم باَذَعْلا يف مكن مُسَلظ ْذِإ
 ضل مُهضَْب مَ هالخألا , : را نيبختلا نم نوكي ام

 خلا نا نع ريفتتلا نم نوكي ام ٌدشأ اذهو . (16 نيقملا الإ ودع

 ام ىلع اًرسَح اي ٌسَفَن لوقت نأ : لجو زع هلوقو . ىو ىلع ا
 م ريوفحتلا 8 نوكي ام ٌدشأ اذهو :(17) للا ٍبْنَج يف تطرف

 مَ انبآ يتأب نم مأ يح راثلا يف ىَقْلَ نق : لجو زع هلوقو . ٍطيرفتلا
 : لجو زع هلوقو .دعتلا نم نوكي اه ٌدشأ انهو .(18) ٠ ٍةماَِقْل
 رع هلوقو ٠ ٍديِعولا نم نوكي ام مظعأ اذهف : (19) ؛مُشِش ام نا

 هخض نع ةطقاس ب م١0

 0 نم ةطفاصس 1

 . لع ءايبياب م

 )١١( ناعدلا : 40,

 ) )12ناضدلا : 51.

 ) )13ب 78 :نب 79
 ) )14فرحرلا : 5.

 ) )15فرعرلا : 39.

 ) )16فرخزلا : 67.
 ) )17:رمزلا 56,

 ,40 : تلصق (18)

 40 : تلصف (19)
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 0 ىلإ لَه َنوُلوقَ مآل َباَذَعْلا اور امل نيولاظلا ىَرَتَو ١ : لجو
 : لجو زع هلوقو . رحل م نوكي ام ٌدشأ اذهو .(20) لح

 وصلا يف حنو . ُديحَت ُهْنِم تلك ام َكِلَذ قحاب تملأ رك تءاجو و

 يف تنك دْقَل . ٌديِهسَو قئاس اَهَعَم سفن لك تعاجو ٠ ديِعَوْلا 2 َكِلذ
 اذهو :(21) ديد ويلا َكوَصَبف َكءاَطِغ َكْنَع اَْفْشَكَف اَذَه ْنِم ِةلمَع
 "دم يذلا ىتأ ام كِلَذك» : : لجو رع هلوقو ٠ ريك دن نه وكي اق غلبأ
 كه مه لب هب اوَصاوَتأ نوع 7 اولا الإ ٍلوُسَر نم يَ
 ىلع يداقا ىلع عيرقتلا ان نم نوكي ام ٌدشأ اذهو : .(22) ٠ َنوُغاَط

 ؛ نوُمرجُمْلا اهب اهب بكي يل منهج و وهذه » : لجو رع رتل لطابلا

 ٌةاَيحْلا اَمَو ٠ : لجو زع هلوقو ٠ عيرقتلا نم نوكي ام ٌدشأ اذهو : (23)
 : لجو زع هوقو ديهُزتلا ٌةباغ اذهو . (24) «رورُعْلا عم آلإ اًينذلا

 ٠ َنوُدِلاَخ اًهيف ْمكَأَو . يعل ذلتَو سفنألا (85 ب) ِهيِهَتْشَت 7 ل

 هللا ذَا امو : م17 ( ىلاعت ) هلوقو ٠ بيغرتلا ةياغ اذهو .(25)

 ْمُهَضْنَ لَعَلَو ََكع امب هال هلك ْبَهَدَل اذإ الإ نم م ناك امو ١ ِدَلَو

 امهيِف ناك زل » : د2 لجو زع (6 أ) هلوقو . (26) « ضْعَب يَلَع
 وهو جاجِحلا نم نوكي ام غلبأ اذهو .(27) «اَدَمَقَ ُهللا الإ ةهلا

 أ نم ةطقاس ل 07

 .ىلاعت : با اا ن»

 , 44 : ىروشلا (20)

 19-22 :ىق (20
 ,53 ل 52 : تايراذلا (22)
 .43 : نمحرلا (23)

 .20 :ديدحلا (24)'
 371 : فرعرلا (25)
 91 : نونمؤملا (26)
 22 : ءاينألا 227
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 : يلاعت هلوقو ٠ .مالكلا 5 ر عقاقلا ةلالد ندا تكا هيلع يذلا | لصألا
 ازفك هَل نكي مل ٠ دلي ْمَلو دي مل ٠ ُدَمّضلا هللا . هكا هللا 6 ق٠

 لوق ًاضيأ ةعيدبلا نايبلا ِرَوص نمو ,وبرخا ةيابهن وذهف . (28) ءدَحأ

 8 ٌمُهاَند (دد) مهيمَدِب ىعسيو ٠ مهؤامد ًاقاَكَت نوملسملا ٠ : هك 'يبنلا

 يلا : ان“ مالا هيلع لوقو 229) « مهاوي نم .م ىلع ةدحاو ُدَي مهو
 قيدصلا لوقو زاجيوالاو ِنايبلا ةباهن يف مالك اذهف . (30) « هيخأب ريتك

 .٠ مكريخع تيتو مكروُمأ ا : َاَماَعَم ضعب يف هنع هللا يضر

 يبإ ةعاط الف هللا يصع نإف ٠ مكيف هّلوسرو هللا تعطأ ام ينوعيطأف

 قورافلا لوقو . نايبلا ةياغ زيجولا رلوقلا اذهب غلب دقف .(31) ٠ مكيلع

 يدنع ىَقأ مكيف ام لاو سانلا اهيأ :٠ هل ةيطخ يف هنع هلل يضر

 ذمنأ ىتح يوقلا نم يدنع ْفَعضَأ الو . هل حلا َذُهنأ ىنح بيعضلا نم
 نينمإلا ريمأ ىلإ 00( لوقلا اذه ) ُدَرِبلا بسن ""*اذك (32) ه هنم حلا
 + يلع وهو -.- ريغصلا شفحخألا ركذو نا 1390 ( هنع هللا يضر ) رمع

 نينمؤملا ٌريمأ بتكو .(33) قيّدّصلل اهنأ َمُحصف ةبطخلا هذه ناملس

 .. ةلالو .اهيلغا تنبت ثا يأ نا 10

 . لماكلا نم حيحصتلاو مهمنب :باو أ دل ©

 .أ نم طقام نيتفوقعملا نيب اما
 ا ا دع نحل

 .اب نم ةطقاس ب 169
 2. نم ةطقاس ادم)

 .ةرولا ركذ مدقن دقو 4 --) : صالخالا (28)

 .(63/1 : لماكلا) (29)
 .(63/1 : لماكلا) (30)
 و (128/4 : ةريسلا) يف ظفللا يف طيسبب فالتخا اب تاياورب ةميلا ةطخ نم مسُعلا اذه درو (31)

 .(67/1 : برعلا بطخ ةرهمج) و (!!3 11١2/2 : بدألا رهارج)
 )32( لسماكلا) : ١)/12(.

 12/1١(. : لماكلا) يف قيقحتلا اذه رظنأ (33)
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 ديلا مركو (د0) ( هنع هللا ىضر ) لع نينمؤملا ريمأ ىلإ هنع دخا يضر تاّمع

 ءاضأا 4 0 1
 مارحلا غلبو + نزلا املا زواج كقف دعب اهام» : رادلا موي ههجو

 * هسشن نع عفدي ال 8 يف عمطو 5 هردق لل 2 رمألا زواحتو 7 نييبعلا

 ,رلكآ ٌريخ نكف وك تنك نإف
 (34) « قَّرَمُأ اًمَلِو ينكردأف الإو

2 

 ًايلع نائع ّبّطاخو .ةقزمملا يمس هبو ٠ يندبعلا قزمملل تيبلاو
 نإ : يلع.لاقف ؟ لوقت ال كل امو 9 (2) قرطم وهو ؟*''( هبتاعي )
 .(35) مابحت اه 9 ٍيدنع كل سيلو . هركت ام الإ لقأ ى تلق

 اهيلع ناب نأ نم رثكأ ةيصخشلا (167 )١ ٌداوملاو ةيئرحلا روصلاو

 عوضومو ع عئادبلا ةدام هنإف عونلا اذه امد( يف ) امس الو .مءاصحإلا
 تايئزجو عيدبلا بيلاسأ را (36) ىلويه هنأ كلذو . عئاور ١ تكلا
 ىلإ ةداملا ةبسلا 0*4 يه اييلإ نايبلا ةبسنف . هل روص اهّرئاسو  ةغالبلا

 هباتكب كلذ ةافيتسا ظحاحلا رحب نب ورمع نامع وبأ مار دقو . ةروصلا

 فكل الر ابو رهدلا ىلع هب 0 باتك وهو « نييبتلاو نايبلا»

 ١ ادعل قالطالا ةدافإب 25208 رس ل لل الو . م50 قدتحالا

 أ م ةطقاس ل 1“

 .ةردق ل 0 0

 3 نم ةطقاس ل 40“

 .اقرطي وهو :أ ا »
 .ابا نم ةطقام 1

 .ةيسن وه اهلا :أ ل امم
 قالعأ 95 85 ل

 2 2 تانيا دم عاود نا اه
 10 0 52 لزب

 . قالطا هد يا

 : ءارعشلاو رعشلا ) روهشملا يلهاجلا رعاشلا راب نب سأش :وه يدبعلا قزمملاو .( 17/1 : لماكلا ) (34)
 . هتمجرت رداصمب تبث عم (4

 .( 356/1 : ةدمعلا) و .(19/1 : لماكلا ) (35)
 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (36)

421 



 لاس و نع ل

 دَحُت ال يلا ِتاَرَطَحلاَو ُدَعُت ال ينلا

 ىلإ ُهطَحتْلف « هيف روصتلل ه يطوملاب ءافحخ الو : رييسفلا : يناثلا عونلا
 سل كلذو : ًالَمْجُم هب ًادتبا ام حرش ملكتلا يرعب نأ وهو لعافلا

 رَسْفملا وهو لوألا ءزجلا يف م ةلالدلا ةلقتسم ريغ عونلا اذه يف ةرابعلا

 رلاجإلا يتلالد ن هب لوقلا يف يف عمجلا ضرغل ٍدّصقلاِب امإو 0*2” ضّررعلاِب امإ

 ةداشإ غلبأو ٠ : هيلع لولدملل 26 ير ا الو .٠ . ,ليصفتلاو

 ص هلإ (*''هوجولا ىلإ ٌفّرصأو . ءاغصالا ىلإ سفنلل مفنلل ممجأو هرك ذب

 1130 دادتشا ىلع ةثعابو هيلإ حومطلا 7 ٌلماح ءيشلا ماي نأ لبق

 . لعفلا ىلإ ةوقلا يف ام جارخإب ادبأ سفنلا عوُلول هيلع صرحلا
 7 ةلمحلاب ٌريسفتلاو ١ نابو لّمْجُملا ليصفت

 تناكو 5 ا ل وق امإ 0
 امأ يس حارظبو : .ةثالث رظنب اهناَهُعُأ تناكو . 50 ةداعتم ُبِلاطَملا
 ا( نإف ةتسلا اًمأو .٠ ملا ُبْطَمو لَه » 00 هامو ٌبلطَمَف ةئالثلا

 يذلا يأ مسالا بسحب يذلا اههدحأ : نامسق ءامد ٌبَلْطَم (8

 , ءاَقْنَعلا امو متاَلَصلا امو : انلوقك (ة*) طقف مسالا لولدم هب بلطي

 امو (86 ب) ةكرحلا اهو : امرك كادلا ةقيقح هب بلطي يذلا يفاثلاو

 * يلا له بلطم وهو 1 اهدوسأ : نامسق ٠ هلهو ه بلطمو .« ناكملا

 بكرم ٌرعآلاو قالطإلا ىلع ًادوجوم سيل وأ قالطإلا ىلع ٌدوجوم



 ذوجوملا نوكيف ٠ .اذك ًادوجوم سيل وأ اذك ٌدوجوم ء يشلا له : انكر
 ًادوجوم سيل وأ ًاثدحم ةوجوم ملاعلا لهو : انلوقك ًالومحم ال لبر

 يذلا وهو .هلوقلا يسم يذلا امهنبحأ : نامسق ٠ مله بلطمو . ؛ اثدع
 . ًابولطم مج ع سايق يف قيدصتلا هلع وه يذلا طسوألا ُدَّحلا هب ؛ بلطي

 ٌطعسوألا حلا هب بلطي يذلا وهو هفن يف رمألا بسحم يذلا : يناثلاو

 اقلطم هدوجو هيلع وه ام ىلع هسفن يف ء يشلا 2"( دوجول ) ةلع وه يذلا

 ةنسا رظنبو ةثالث رظنب + بلاَطَملا وجو فيك ناب (577دقف .ام لاح وأ

 ىلإ جر انف رخألا بلاَطَملا ٌرئاس اأو . ليصفتلاو لاجإلاب كلذو
 ام رظنب نَحْلِب كلذلو . رع لا كلت ٍرئاس طسبأ ءيأ» بلطمو . هذه
 رك ذي اهنإ انلق اك 0 ناكو كلذك ناك اّمَلَف . ٍبلاَطَملا ٍتاَهّمأب
 نع اباوج عقب نأ ىضتقا .. لعفلاب امإو ةوقلاب امإ مبلطو لاؤس نع ًاباوج
 اههدحأل ةيصوصخ ةيزم الو ًالعف وأ ةوق ٠ بلاطُملا هذه نم دحاو دحاو

 حرش هب عقيب ايف مَرلَي ناك نإو ٠ . ٌريسفتلاو .رخألا رئاس نود كلذ يف

 الو اهيلع ٍةدايز الو اهنع لودع ريغ نم يناعملا كلتب ىتوُي نأ ِهِلمْجُم

 اه ةيواسم ةلمحب ةلمج ٌريسفت : اهدحأ : نابرض وهف : اهنم ناصقن

 ٍرثكألا ٌريسفن وهو . اهل ةيواسم ريغ ةلمحب ةلمج ٌريسفت : يناثلاو 1691)

 هلوق 00 هلاثمو . زاحيإلا سنج نم ءافتكالا باب يف ُلخاد وهو : للاب
 ع (59) لوقف ٠ 037 .٠ ميهاربإ 3 تاني تنايآ هيف » : لجو زرع

 عمجلل 0*1 مايبإلا 000( ىلع ) تي , ةلمج + تانك تنابآ هنقاف لجو

 .وه لهو هل ادب طن

 با نم ةطقام ل
 ١» دقو ءأا ,

 هلال هأ ذل سا
 . هلوتو كاي م»

 .5 نم ةطفاس 0

 . مايبالا تثني ةلمج 1 ةراع ال 0“
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 يواسملا ريغب 3 مث .٠ ريسفتلا تضتقاف ليصفتلاو لاجإاللا ينلالد نب
 ةلالدلا ,مطقل فوذحلا نم روك ذملاب ءافتكا ٠ ميِهاريِإ ماَقَم :  هلوق 0

 عون نوكلو + ةريثك ٌرئاظن هلو : روك ذملا طرشلا ّمْرلل كلذ ًالولو ١
 بولسأب ءافتكالا بولسأ انه ْبَكَرَت نأ ٍْضَرَع امنإو ٠ هب ُدَعَقأ ءافتكالا
 ًاعون هب "تدمع دنع مل كلذلو . ببيلاسألا بيكرت رباب نم وهف ريسفتلا
 ًطيسبلا رخألا اًندرفأو لوقلا ءانثأ ف هانيرجأ لب  عضوملا اذه يف ًاميسق

 . يه ثيحا نم ءايشألا 07 ريتعن نأ يغبني (60!ةطيسيف .٠ دادتعالاب

 ام هجوب لوقلل ٍضرْعَي ام امهدحأ : نابرض عونلا اذه يف رّسفملا لاجالاو
 . ماهبإلا حرش رش 0*2 (وه) اذهو . رلالقتسالا مدع ("*ةلالدلا يف ضنقم
 رضا 20053015 رسما لف نم لرش رقت ا يناثلاو

 ارد هيموهفم ل دحأ صيخلتو ٠ رتل مسالا ادا دحأ نييعت

 يتلا ةيضفلا نإ .. تايرظنلا يف َررقَت اًمِل دارملا ريغ مُهَف يف عوقولا

 كلذو ٠ ٌةدحاو ةيضق ال ةرك اًياضق كرّتشم مسا اهلومحم وأ اهعوضوم
 ظفلك ًاحيبق ًاموهفم مو نإ 670 اًمّيِس ال قالطإلا ىلعو ًادبأ ىقوم

 . دقنلاو ةغالبلا يف اهنم ٌرذَحُي يتلا رومألا ٌدحأ وهو ًالثم لبق امك فيِنَكلا
 : (38) هلوق ةيئزحلا لوألا عونلا اذه روص نيف

 ٍارصان 0 ناك 0 لاو

 دعي 1:5
 , ةطيسإ دلال

0 
 .ةلدلل : بالا ١“

 1 نم ةطقاس اول

 .ايسالاو 3 56 لل

 .( |6ه44/4 : دنزلا طقس) و (70/2] : يناغألا) يدصحلا ةغباتلا (38)
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 قطب ريتساف ربان عرض ىتَ
 007 ب) سما يناملا درا ةيشاحك

 (39) مّوَتملا جيِشَولاب رش

 لع ذرب كلذلو .ريسفتلاب 2": فافتلالا هيف ّضتلا امم وهو
 ارخآ ّوألاو الو رخآلا رق هنأل ةلباقملا هيضتقت يذلا بينزل 0”( اذه)
 هنأ «ةدمعلا ٠ بحاص ّحظو . "10 فافتلالا بولسأ يف ان َرّرَقَت اه ىلع
 لالخإلاب هّدّقتناو َلوقلا ٌرّصقَتساو . ريسفتلاب ةلباقملا 2727 فافتلا دم

 7 اللا ناو لق هللا لك هاب يطا دكا فلافل اج
 4 . (40) دعبألل دّبألاو ٍبرقألل برقألا در ةلباقملا بيترت يف ّحص مألا

 نحخ هارن اه ىل اع ًاتافتلا ناك نإ هنأل . رن لك لع اع قدزرفلا لورق يف دقن

 عونلا اذه ٍق ريكأللاو ٠ كلذكف رم رخآلا بهذملا ىل ةاكبدإو . مالك الف

 . رسفمو رسفم نم لوقلا بيكرت رول ياو تسب 06 رثكأ يف هدورو

 . اموي ب 00 امم

 . تاقتلالا :) 9 ا:
 1 نم ةطقاس ب غن

 , تافتلالا : ا! 7

 .اتافتلا ١: ب9 15

 : رارطلا) و (138 : يرتسلا ةساح) يف ىرخخأ ةياورب ناتيبلا دروو .( 750 749 : هئاريد) (39)

15/3 1). 

 .(35/2 : ةدمعلا) (40)

425 



 1 كفل لول وو“ 207 نوجا“ 00 ا
 0: / هلوفت عدبا وهف جاو تيب يف هليحمل ىمبأ اذإف

05-00 2 

 فيو ىجري. نوجلا باحسلاك ىف
4 62 1 

 قعاوصلا ىثحتو هنيه احلا ىّجرُي

 ءيحم نسحأ هب ءاجو : ماكحإ ّدشأ . لبق اك... همّكْحأ دق هنإف»
 ل 8 5 6 5 5
 : هلوق يرتحبلا ىلع هيف ىبرا دقل ىتح

 (”*! هّصيوق ثأك 0 ص عورأب

 ل ٍمَتاَح مو «ديزد» نيَحِيشلا ىل

 جلا 0 كو احاّس
 ملا

 42( مك ارتم ٍضراع ف انعمتجا اذإ

 نإ 00

١ 
- 

 . (44) هلوق "*كلذكو .(171 أ دحاولا
 تيبلا يف كلذ هل متو (43) ٠ هلوأ نع هّرخآ اعيمج مالكلا در دقف

 هنتم نال هّتنئَبال نإ فيسلاكو 00 2 : :

 ناتِشع ُهَثْئشاَح نإ ٌءاَدََحو

 :(45) هلوق نم هيويس ٌهَدشنأ ام اًّمأف

 .ةدحاو :بال
 ,هصيق :ابا هل

 ه0. 0
 .كلذو ١:

 دوسألا : نوج عمج : نوجلاو ( 38/2 : ةدمعلا) يف ىرخأ ةياورب دروو ( 86/3 : هناويد ) يبنخلا (41)

 . رطملا : ايحلاو . باحسلاو
 . يلاطلا متاح :وه متاحو .يلاطلا ليخلا ديز :وه ديزو .(1971/3 : هتاويد) (42)
 ,(38/2 : ةدمعلا) (43)
 ةسايح ) يف ةبسن نودب دروو . يعارلل ( 25 : رعشلا رايع ) يف بسنيو (0 : ةطاسولا ١ صيشلا وبأ (44)

 ١ ,( 254 : نيتعاصلا) و ( 1١1 : يرئحبلا
 ىحر : ةركركلاو تعفتراو اهئوطب ثصمخ اذإ لبالل لاقي ىوخو ( 476 475 : هناويد ) جاجعلا (45)

 دعتو . خانتسا اذإ ربعبلا ءاضعأ نم ضرألا ىلع عقب ام : ةفث عمج : تانقثلاو . ةقانلاو ريعلا روز
 . سمخلا تانفثلا ىدحا ةركركلا
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 ٍسْمَخ 59ِتاَيوَتْسُم ىلع ىَوَح
 سلم ٍتاَنِفَتَو ةركر ك

 ع 57! عّرَصُم ًادحاو ًاتيب اسيل امهنأل دحاو تيب يف درو امم سيل هنإف

 تيبلا يف َدَرَو ام هنم نيْحّتسا اغإو . رجلا ٍروُطشَم نم ِناَنب امهنكلو
 نأل :٠ فالخلا نم . جرح هنأل وأ نيمضتلا بيع نم ملَس هنأل دحاولا

 دب دعس نافخألا ن "نسج ا وبأ بهذو . نيمضتلا بيع ٌروهمجلا هيلع يذلا

 سيل هنأ ىلإ « ةركذتلا ٠ باتك يف يسرافلا يلع وبأ هنع ىّكح اهف ةدعسم

 . (46) ادج ٌريثك وهو ءارعشلا لوحفل 0”! هنم درو امب جتحاو ءبّيعب
 : (47) هلوق نيتيبلا يف هنم درو امثو

 هل . كّسم (جو١إ < َة 1 ين ا م 2

 1 0 . 3 م. 2 يك
 ردلا نم موظتمو فرسحصض

 بّرلل رْمَخلاو .ةهكّتلل كسِملاف
 رشفلل ُولوُللاو ءوَه

 نمو .نيثدحملل بابلا اذه يف مَقو ام عيدب نم اذه مجاشك لوقو

 ةريصق لك تب حا يلا ناو

 رياصقلا كاذب مثلت ملو ىلإ

 . تايفوتسم ىلع رخ 0 با الا 0
 . دحاو اعرصم تدب 0

 0 ديل

6 0 
 هع

 هلا:

 رطب بدع

 .(65 : ينارقلا) (46)
 .(242 1 هتاويد) مجاشك (47)

4127 



 ذرأ ّملَو لاجِحلا تاريصق ْْيَنَع
 (48) ُرَباَحَبلا ءانلا رش . اًطّخلا َراَصِق

 كلذ عفر ٠ ًاحيقتسم ىنعم ًامهفم هنوك عم ٠ . كارتشالاب ّسحأ ال هنإف

 نم كلذو . هُيموهفمو كرتشملا يلولدم نم ٍدارملا موهفملا "''ن ديمتب موهفمل
 هنأو نيموهفملا د دحأ 5 هساسحا دنع ٍنسحألا أ ريغ اعلا قدح

 . ةلمج هنع (172 1) ضارعالاو . اسأر كلذ ٌلرت . ماسلا ِهُمِهوُي
 ليفكلا . دقنلا نم ديعبلا عيهملا وه كلذ نإف . هيف 1"*”ماييإ ال ام ُداريإو
 0 ىلع هريغ ينو اذه يف بلاتملا بنتو نيساَحّملا زارحإب

 . ٌدحلا اذه ىلإ سنجلا اذه يف لوقلا نم انيبتلا دقو (88 ب)
 . "0! نماثلا سنجلا يف لّقنلو . هدنع لوقلا

 كل

 ماها يانج 6

 .سماخلا :أ كك

 (96/2 :ةدمعلا) و ١1385/3( : دنرلا طقس ) يف ىنرخخأ تاباورب دروو .(230 : هلاويد) (48)

 . تاربصقلا : رئاحبلاو

48 



 ٌعاَسنإلا : نماثلا سنجلا

 ا
 ظفللا يف ةريثكلا تالاهحالا ناكمإ لع 2 مومع ٍصيصخن

 ىلإ 7( عماس) عماس ا(لك) مه مهو بهذي ثيحن 2( دحاولا )
 لوقو . يناعملا كلت نم ينعم ٍىنعمو 3 ا كلت نم لاّمحا ٍلامتحا

 ددعلاب ةاولا ظفللا ةِحاَلَص وه بنايبلاو عيدبلا ةعنص يف هرهوج

 لو نأ رط : ليقو كلل حيجرت ريغ نم ٍةددعتلا تالاّحالل

 ٍدحاولا ظفللا ُهُّجَوْت وه » : ليقو . (1) ٠ ليوأتلا (*!هيف عيش ًالوق ملكتملا
 «يصئاصخلاو باتك يف حتفلا وبأ هيلع مج اذبمو د٠ نيا ننعم ىلإ

 هيف رداد نأ ىغبني 2” كلذلف ٠ درفملل ٌدحلاك بابلل ٍةمجرتلاو : )02

 يف ةطبرشلاو . ٌدشأ هنأك لوألاو  امسز ةيحولا - , ًادعاَصق » : انلوق
 ةدِضاعلا ةلدألاو تاليوأتلا قوفاكتو تالاّتحالا ماقت وه عونلا اذه

 نع جرح نّيليوأتلا ٌدحأ دضتعاو نيلاتحالا دحأ َحّجرَت نإف : تاليوأتلل
 مو 3

 يذلا هلوقعمو لمجملا لوصحم هلوصحم 2 كلذو ٠ عاستإلا .نينتح

 نأ 3 لادلا طظفللا ْن ثلذو 5 تير ريغ ن 5 َ ءايحالا ١ يودسلا هتيم ام

 هين يلو . زصنلا وهف هلولدم ّدَحَتا نإف . دّدعتي نأ اّمإو ةلولدم َدِحْمي

 مئررق دق ٠ : لوقب نأ ( 173 [) لئاقل سيلو . مدقتملا نايبلا غون ُلخدي
 00 3 ب د ا ا

 أ نم ةطقام ل ©
 13 نم ةطقاس ل 48!

 ابا نم ةطقام .ب ذل

 .ابا نم ةطقاس دل 4

 هلا

 . يغني هنأ ريغ :ابال “
001 

 .(93/2 :ةدمعلا) (!)
 . نينلا نيينعم ىلإ دحاولا ظفللا هجوت يف باب (164/3 : صئاصخلا) (2)
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 نم كلذ ريغو :يمضت وأ ةيانك نم هريغو ًايرَص نوكي هنأ نايبلا عون ِى

 نت : نابرض. صل : لوقت انِإَ 3 ةبِصوُصُللا ضقاني وهو . تازاجنا

 ليلدلا مَطَقَو ٍزاَجُم يئاج - ًانايب  َدَرَو اَذإو . ةنيرقلاب ةصنو ٠ ا
 نسب ,لبزتلا اًذه ىلع ضقت كاف . ةنيرقلاب صن وهف هب دارملا ىل

 : هلولدم َدّدَعَت نإو . كثلذ ْمُهَوتب دق ناك نو . ةبِصوُصنلاو را

 8 : رهظأ نوكي وأ هتاللدم ىلإ 0 ةلالدلا ينواستم نوكي نأ امإف

 اذه لخدي همسق ('' يفو 0 وهف هّللالد تواست نإف ا

 اع ُهَلْمَحَف ةل“دلا تلّضافت ناو ٠ اعاسنا عل نأ اننأش نم يذلا سنجلا

 اًمهحوْحْرَم ىل 7 هلمحو . ٌرهاظلا ره ةّيروهظلا ل 1 ًانافيلا ِهْيلَمْجُم حّجرأ
 ريع 52 فنا يح ٍناَبرِجَي نكاسنج اهو 0 وه ليوأتلا ىلإ انامتلا

 باشي لو مسا وه عاسنإلا مساو . مبولسأو عوني .صاصتخا
 سنج وه كلذلف . اهل كرتشملا هرهوج يف ًائيش 0 60( هي)

 عاستإلا : يناثلاو ٠ يركألا عاسنالا : امهدحأ : ناعون هتحت 0” (لاع)
 وه اذهو هليوأت يف فلي بل ظفللا قت دب نأ امإ هنأ ركلذو ٠ يقألا
 ىرّتف ةهج نم َفِلَتْخَيو ةهج نم فلل يي نأ انو . يزكألا عاسنإلا

 عاسئالا وه اذهو اهريغ ىلع نوكي نأ ُلَمَتحُيو ةروص ىلع ظفللا
 : 20كرتألا

 لقتلف . ءيطوملاب ًافبأ ءافَح الو : يرثكألا ٌعاسنالا : لوألا عوتلا
 يف َفَلْخُيَو ةنبلا ٌظفللا َدِحتَي نأ رقت ام ىلع وهو لعافلا يف

 ٍباتكلاو مالكلا يف هعوقو ( 174أ) ةرثكل يرثكأ هيف َليق اهنإو . هليوأت

  لومحملا اع كل

 , قابلا ابيضتقي ةدايز لا ©
 .أ نم ةطقاس ب ا(
 . لكلا عاستالا :أ اع 0
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 ينو نآرقلا 8 فالخلا ةّماع - لبق ايد 62 هيلعو : « رغشلاو َةّملاو
 اذه روض نمو . هترارتو 4 هتلقل يلثألا وخآلا وتلا ؛ هتلباقم يفو : ثيدحلا

 لك نم يأ هيلا دحاو ظفللاف « هيلو ىّداني ال ا اَذَه» : مهّلوق عونلا

 لاقف : لاوقأ ةعبرأ ىلع هيف (89 ب ) َفِلّمْخا "20( دق ) نكلو « ِهْجَو

 زع هللا لوقك اذه نوكيف هاب ٍةَدِشِل داو نع ع لهذي ناسنالا نإ ١ : موق

 هلوقو .(3) « ْتَعَضْرَأ مَع عضم لك لمَ اًهَنْوَرَت ل : لجو
 ليزتتلا يف هلثمو . (4) « هيبأو ِهمأَو ٠ يخأ 0ص رمل فَي موي : هناحبس

 ةّلجلاو لاجرلا هيف ىتداني 657 انف ميظع رم م هاوهو موق لاقو ريك

 وأ نهاك حلا َد َدَرَو اذإ 0 نورخا لاقو ٠. ةيْبصلاو 190 بألا اَل
 سنأ م وب مويلا اذه سيل يأ « هيلع اوُممتجاو هل | اوددشَح ٠ ءاَقَر وأ ءاَدَج

 ال يأ» : يناعملا باحصأ لاقو . جو درجت موي وه. 217 امناو : وو

 : سيقلا هر لوق هنمو ء؛ ةَضَهنلاو ٌءاَفكلا هيف امنإو + ىّدانيف هيف دلو

 ِهِراَثمب ىَدَتْهَي هل بحال ىلع

 (5) (تيبلا) ....... (18) ( ُهَفاَس اذإ)

 .ةلغ : 2 لكل

 ) 7  4ةطقام 3 58

 دوه نا هوبا دب الل

 .ىداي املا : با م
 . ءانبألا الإ 5 5 لل

 .وه امنا ءآاس 0
 با نم ةطقام ل اه)

 2 1 حلا (3)

 .35 : سبع (4)

 . تيللا ركذ مدقن دفو (66 : هناويد) (5)
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 يف هُيولسأ مدقن دقو : ريتك ىنعملا اذهو هب ىَدَتْهبم هيف َرانُم ال يأ

 : (6) ةسامحلا 000م كلذ نمو . ةغلابملا

 ٍ 2 ٍينَك م0أيئأ ال خمُرلا
 هلاوزت عبلا ال دبللاو 5

 ةورث هسب يِغبا اال عردلاو

 - ةيسورفلاب هسفن فصي .هب : (د1)ةلمأ ال حمرلا » : هل هلوقف

 اذإ ديلا عَبب ال تد) هلأو . ,حالسلا نم هريغو حمرلاب لباقي مدد هنأو
 0( ينذِحِل ٍيهباصأ فارطأب ض ٌدْخآ : ىبعللا نركت نأ روسو لا
 هيب يفبأ ال عردلاو ١ : هلو . يفك عمي هذا الو . يراذدتفاو ) 75

 :(7) رخآلا لوقك . هرخّدا يذلا يلام يعدد يأ 2

“2 

 ٍةَئيِصَح عْرو ريغ ٌعْرِو يلامو
 ٌليِقَص ديدحلا ءام نم ًضيبأو

 اين وبلا دُحاَف اهعبأ ال يأ و يغيأ اله ديري نأ ٌلَمَتحُيو

 نيهجو لِمتحي « هلام عدوتسم ويرما لكد» : هلوقو . هب (2*) ىَرْثأَ
2 

 < هلام ظفحي ٍناسنإ لك نأو . عردلاب هظافتحا ديري نأ : امههّدحأ

 اة ني ننام ا

 . كلمأ ال 1 ب ل ل ا

 امناو : باب ط»
 .امئلاو ةاسادل لل

 ب ىدرتاف 1 25 لل

 نب ورمعل لوألا تبلا بنبو .رعاشلا ةمجرت ثغبس دفو (65 64/1 : مامت يلأ ةسايح) ةبايز نبا (6)
 دريسو ١ لجألا نم هلام يأ ةلوصوم اف . هلجأ نهرتسم : هلام عدوتسمو ( 154 : هناويد ) برك يدعم

 . ليصفتب رخآ هجوب اها فلؤملا حرش
 - درولا نب ةورعل ( 36/2 : ةدمعلا ) يف بسنبو ( 154/1 : مامت يلأ ةمالح) يبعلا _فيألا وبأ (7)

 . هناويدب دوجوم ريغ هنكلو
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 . تاكولمملا نم اهريغو مكقلا ؛ بر كلذكو : اهُطوُحي لبالا ُبحاصف
 ريغ ةيبشت هلوصح اذهو . اهتاعارمو اهظفخ همر يِبلا ةعيدولاك هدنع ىهف

 م الان يلا ديري نأ رخآلاو . لادبإو ٠ هيبشتلا فرح

 رثست امك هلم ٌةَرْتسْيِس هنأ يأ « هلام ةدرتحب ءايترمأ ُلك» : لوقيف

 8 اضيأو : لادبإو ٠ هيبشتلا بفرح ريغب ةيبشت ًاضيأ وهو ٠ ةعيدولا

 حت ةياور ىل اع هلك اذه . ةراشإلا سنج نم رخأتما ىلع مّدقتملاب م باضتقا

 ام نأ ىنعملاو : لادلا رسكب ؛ :عرتم( كريد « عدوتسم ١ نم ِلاّدلا

 بغرأ ملف َةَلاَحَم ال هريغل هكر ِءاَضَقلا مو ءاج اذإ هسكَيو 0 ةعمج

 ةلزنم ثراولل 28 هلورتملا لازنإب لاديإلا ًاضيأ هيفو ؟ وفاغا ٍق دهزأو هيف

 : (8) ةساهلا تيبو ءريغلا ىلإ ةَمّلملا ةعيدولا
 ًاذقو ُاَقَلَح اوُرُّمَتَت د يدحلا اوُسِبل اذإ موق 2

 رسكو : ةحوتفم مالو ٠ ةحوتمملا ةلفغملا ءاحلاب «أدقو اََلَح ١ ىوري

 مالو + ةمومضلا ةمجعملا ءاخلاب , دقو قلع ىوريو .«ادقد فاق

 عوردلا اوسبل | اذا ! مهنأ لوألا ةياورلا ىنعف 0 ٌاَدَق م فاق حتفو : ةمومضم

 نع (9) يور ىّكحو . برحلا يف مملاببا يف ٍرْمّلاِب ( 176 أ) اوُهْبْشَت
 مهيلع تراصف اهوسبل : هانعم اَهوِرَمَتَت ٠» : لاق يرعملا ءالعلا يبأ

 : هّلوق بصنف .«"ضايبو ٌداوس هيف ءاسك : 0ةَريّلاو . تاَريَثاك
 ىلع يناثلا ىلعو « ديولحلا نم لّدبلا ىلع لوألا ليوأتلا ىلع هادو ًاقَلَح

5 

  كرتلا 5 22

 .ةريطلاو ةريقلاك ! بال د

 اذإ رفلاك نوريصي يأ : اورمنتو ( 82/1 : مامت يبأ ةسايح) و (68 : هناويد ) برك يدعم نب ورمع (8)

 .نيتقلح نيتقلح ةجونملا عردلا : قلحلاو .عوردلا اول

 ةنسا يفوت رعاشو . يوغل . يوحت . بيدأ . ءايركز وبأ . دمحم نب ىلع نب ىّبَي يزيربنلا بيطخملا (9)

 .( 4/13 : نيفلؤملا مجعم ) ه2
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 ام ناولأ 227”فالتخا هب داري ه اورّمنت » نوكي نأ ٌلَمتحُيو . هب لوعفملا

 اوهّبشت يأ : ةيناثلا ةياورلا ىنعمو . زيبقلا ىلع « ًاقلح » بصن نوكيف هوسبل
 ٠. ادق » : هلوق قلَحلا ىلع لَو (90 ب) مِهقَلَو مهقالخأ يف رفلاب
 بسحب اوه تيبلا يف ٌعاستالاو «زيبقلا ىلع ةياورلا هذه يف اهباصتناو
 طقسف . رجوجَرم هنأل هرك ْذَي 5 رخآ ىنعم ونعم تيبلا يفو . ىلوألا ةياورلا

 : (10) ًاضيأ ةسايحلا يفو . هانطّرُش ام ىلع عاستالا ضرع بسحب هٌدادتعا

 200 ام 200 ناَيرعِ قال تلق

 قطن رهظ نع ةيرب ل عار و : هلوق

 للهتي نكي مل يأ ٠ ّنسلا » ةحضاولاب ديرب نأ ليتحيَو . ةَنِِب ةحضاو

 ريتك لوو“ ًاكحاض هنانسأ نع فشكيو

 ةحيحص لجر : نيلجر يذك تنكو
 (11) تثق امرا (30!اهيف ىّمر لجرو

 بابرأل .* 2 ديلا دل جرا ب درر وني هل يخل

 وه تبَنَف هيلع لوحَت ل ىلع هْنقئاوو هئدهاع امل ليق : رلاوقأ ةثالث يفاعملا
-: 

 ج 3 كنز
 ّط - م(
 لإ

 (ده)

 ا اا ا 0

 ا

 :يفاغألا) يف هتمجرت رظناو .(23/2 :مامت يلأ ةساح) يرملا ءاصربلا نب بيبش (10)
 نب مكحلا نب ناورم نب قالغ : هلعل قالغو .( 6/1 : بدألا ةنارخ) و ( 28) -.-2

 روهظ : ةحضاولاو .داو مسا : نانرعو .(255/1 : مامت يبأ ةماح) يمالمالا رعاشلا . عابنز

 , كحفلا دثع نائسألا
 46/١(. : هناويد ) )غ1(
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 ةحيحص لجر : نيلجر يذك راص . ٍاهدهع نع يه ْتلاحو هدهع ىل ع

 لزقو: + 91 ةدهع نع اهَُوِح وهو ءالش رو . اهدهع ىلع هئابث وهو
 نم ناكف : اهدنع هباوث ىلإ ًاليبس دجيف ٌةٌصولَ «هد) ميضت نأ ىّنمَت امنإ
 ةلماجلا هِصوُق باهذ نمو : ةحيحص (177) لجر يذك اهدنع هباوث

 الكر . سلَشَف نامزلا اهيف ىتر ََليِلَع لجر يذك هرفس نع هعاطقناو هل
 : (12) يِشاَجّلا لوقكف لوألا ىنعملا امأ : ٌحيحص ننعم

 ناَنَدَحلا بِئاص اهامر لجرو
 وش دز ْتحَص يتلا امأف

 ناع دزأف َْنَلَش يتلا اّمْأ

 : ةديصقلا يف ريثك لوق هيلع ٌلديو

 ىَرَهلا نم ٍدوُعَص يف انكلس اّنكو
 ٍتْلَرَو تبن اًنِيَقارن اًملف

 اننيب  ٍلْضَولا ةدقع انذّمع اكو
 (13) ِتْلَعَو تددش افئاوت الف

 انف , نقلا يف لخاد هنإ» : لاق نم لوق وهو « يناثلا ىنعملا امأو
 : هلبق نأ كلذ اولاق

 . اهدهع : 52

 ءعضت :بباادس اد
 . يذلا هدايا انقل

 يلع هدلج مالسالا قيقر اًمساف ءاجه ارعاش ناك . يثراحلا كلام نب ورمع نب سيق : وه يشاجنلا (12)
 يف لوألا تيبلا دروو . كانه هتمجرت عجارمب تبث عم (6 : ءارعشلاو رعشلا ) ناضمر يف هراطفال
 .نملا نه ةلبق : ةءونش دزأو . ىرخأ ةياورب ( 287/2 : ةدمعلا )

 .(65/1 : يلامألا) و (30/9 : يناغألا) و (50 : هناريد) (13)
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 تدي 6 دنع ١ يِرلق تيلف
# 

 تل ا ابنم ع ليغ

 اهلر نيبفللا رك و“ دوف
 014( لق ياوس راب ال ناكو

 ء6 تنك ينئباو تديق ةزع دنع يصولق تيلف» : مهدنع هريدقتو

 فوخ نيب هنأ تيبلا ىنعم» : لاق مجادلا دبع ٌلوق ثلاثلا لوقلاو

 : بيطلا يبأ لوقك ء ءانتو ببرقو : ءاجرو

 هبر لولا يف كلش ام ىوملا ىلحأو
 (15) ٠ يِقّنِيو وجرب رهدلا وهف رجحلا ينو

 : اهدنع وهو هّيلجر ىدحإ لشُت نأ ىّنِمَت هنأ وهو عبار لوق انهو
 ضرغ بسحب هفعضل طقسُي هنأ َريغ غ اهنع لحرب الف هتقان لضتو

 : 300 ساون يأ لوقو .عاسنإلا

 (تيبلا) ٌرمخلا يه يل لقو ًارمخ ىنقساف الأ

 امو ليقو ٠. عمسلا ّدتليل رمخلا يه يل لقو : لاق امئإ ٠ : ليقف

 : هلوقك ةعالخلا لإ دارأ

 (16) (تيبلا) ٌرهجلا نكمأ اذإ أّرس ىينقست الو

 هتلباقم يف نوكي نأ نكمي دقف ( 178 أ)  َدِضُع 0” نإو

 رض نير يي يس يل
 سارق يأ لوقو : ب

 .دفع نأ :أ ل 0

60 

 . ضرألا يف ةلاض تبهذ اذإ :اههجو ىلع هتيطم تلي : لاقب : تلبو ,(45/1 : هناويد) (14)

 .اذه ميادلا دبع ةمجرت ىلع فقأ ملو .(49/3 : هناويد) (15)

 ... ينقس الأ : ةياور (289 : حشوملا) يفو .( 28/1 : هناويد) (16)
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 . ةدضعت هيلع ليلد رخآلا ف

 ًادوجوم ًاعون ناك نإو عولا اذهو : يلقألا عاستالا : يناثلا عونا

 هذه يف لوألا دصقلا ىلع انل ًادوصقم سيلف : هيف ةمسقلا هيطعُت ام عم

 سس .عاسنالا لوقعم وه امنإ لوألا دصقلا ىلع اندوصقم لب : ةعانصلا
 ًالاح برغأ هب راص يذلا ؛ ضراعلا اذه هل ضرع امل هنأ َريغ . رابح

 اذه يف ًاميسق ًاعون هاتلزنأف ءهنم مضوملا يخت الأ انيأر : الام ٌقيضأو

 ٍةروص ىلع ُدرب ٌظفللا وهو لعافلا يف ًالوأو هيف 'لقَتْلف . هيله انهو سنجلا

 ال ُهناَكْيَو : لجو زع (91 ب) هلوقك اهريغ ىلع نوكي نأ لوتحيو

 "يو٠ نأ ىلع هيف هيوبيسو ليلخلا بهذف (17) ٠ َنورِفاَكْلا ْحِلْفُي

 مث ءبجطأ ؛ ىنعمب يهو ربخلا يف يف لعفلا هب يمس هسا يهو :٠ ًةلوصفم
 رب ترق

 : كلذ يف دشنأو . ٠ نورفاَكْلا ْحِلْفُي الا ناك : ائدتبم لاق

 اخي 0ع هل نكي نم ثأك يو

 011 ع دعب رش لورا ماجا
 , َنوُواَكْلا ملفي ا هل َكِيَو ١ : هنأ ىلإ هيف (19) نسحلا وبأ بهذو

 بجعأو يأ « نورفاكلا حلفي ال هنأ ابجغأ ١ يأ « كيو٠ : دارأ
 . لعفلا ىنعم نم «كيو» يف امب :نأ» قلعف ٠ مهرايتخا 6مل عسل
 : سيقلا ءيرما لوقكو . اهل لحم ال (20) «٠ بباطخ فرح فااكلا لعجو

 0 © ل

 ووين بياكل

 2 : صصقلا (17)

 : نيببتلاو نايبلا ) يف بستيو ( 41/3 : صئاصخلا ) و ( 290/1 : باتكلا ) ليفن نب ورمع نب ديز (18)
 يف هتمجرت دبزم رظناو ( 281/17 : يناغألا ) يف جاجحلا نب هيبنلو . روعألا يبأ ديعس هنبال( 1
 .ليمألا لالا : بشنلاو (95/3 : بدألا ةنازخ)

 .ردصملا اذه سرهف رظناو (41/3 : صئاصخلا) شفخألا (19)
 .(169/3-170 : صئاصخلا) (20)
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 (21) لبث ىلع «»رْبَمأل يَ

 اهو . نْيَمأَل ةلّدر يأ , نْيَمأَل ةلّدكو : هارت ام هنأ ىلع ُدَّشَُي اذهف
 هلمأتتف اهنم ًائيش لبنلا بحاص نم ضرتْعَت نأ كلذو 000 اع : ناهس
 أ) كيكو : كلوق كلذكو . اذك هضعبو اذك هضعب هيلا هّدرت مث

 ركو : ىورُيو .اذك هضعبو اذك هضعب ًافلتخم ًانْمَّط يأ ٠ نْيمأَل ( 9
 مرا٠ : هل لوقت اك لبنلا بحاص ىلع 40( ٍنيماَلَك ٍدرك) يأ « نيمالك
 :(22) هلوق هلثمو . ةلجعلاو ةعرسلا (42) ديرت ٠ مرا

 ينبعّتم ٍكِييِب لبق ٌمطافأ
 ينيبت نأك تلأس ام كعنمو

 وهو « ةميقم تنك نإو كنيبك كُعنم ٠ يأ ٠ . يعمصألا ٌةياور هذهف
 : مامت يأ لوق ىنعم يف

 اهُمئاَلَح تناك دق يلا ٌمِلظَأ ال
 (23) ًافذُق ئون يدنع ىَوَنلا ضارتعا لبق

 .نيمالك رك :باب 6

 .نيمالك رك : با م

 . لير 1 دم ل تك

 (166 : حشوملا) و (120 : هناويد) اضيأ رظنأ : ىرخأ تاباورب دروو :(257 : هناويد) (21)
 .ناهسلا : نامأللاو .ةرسيو ةمي : ةجولخنو .هجولا لايح ةميقتسم ةبيرض : ىكلمو

 : صيصنتلا دهامم) يلو .(167/3 : صئاصخلا) و (311 : ءارعشلاو رعشلا ١ يدبعلا بملا (22)

 ١/ ) 139يحايرلا ليثو نب محل بسب .
 ) )23.ةدِعلا : فذقلاو .(361/2 : هتاويد
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 : (24) يبارعألا نبا اهاورو

 (تيبلا»١ 2 ينيبت نأ كأس ام كُعنمو

 ىلعأ يعمصألا ةياورو .0 كئيب وه كلأس ام يابإ كعنم » يأ

 : (25) (دد)( هلوق) ًاضيأ كلذ نمو . ةيرعشلا يفاعملا قف بهذأو

 هنأ دازلا ىلإ هيدهي َسلطأو
 ركاسعلا يجاد ليللاو انب فاطأ

 هر ْذإ يبحاص ورمعل تلف

 رماوع قاّنع ٍصوُخ ىلع نحو

 : (26) هنمو . تنأ ٌرِمف بئذلا اذه ىَوَع يأ

 ل انقويس هلك مل نم اه ٌقلَمَن
 مِقاَمَقلا كوللا ماه اننإنأب

 هلك مل نمو و :ةيبنت «اهَق» اقويس هلثك مل ص ءاه» وه انإو

 ىلع ضارتعا وهو «؟انقويس هلثث مل يذلا نس ىنعمب ماهفتسا ٠ انفويس

 وبأ لاقو . ًادبأ 440 ضارتعالا (٠ ضرغ وهو : مالكلا يع ديكأتلا ةهج

 قف نأ انتداع نم نإ اخ انقويس هلثت مْ اي : يأ ادن وهد : ععفلا

 هب ىلوأ ماهفتسالاو .(27) ؛ ؟ مهاوس نم فيكف كولملا ماه انفويسب

 0 نم ةطقاس - اهل

 . ضارغألا 0

 خيرات ) ه 233 ةنس يفوت . ظافحلا ةاورلا ربكأ نم . دايز نب دمحح هللا دبع وبأ : يلارعألا نبا (24)
 (203/2 : يبرعلا بدألا

 اهحرشيس امك رساوعو .رساوع قاقد : ةياورب ديز يلأ ىلإ ةداشتا ةيسن عم (89/3 : صئاصخلا) (25)
 ,اتنا رف بئذلا ىوع :  فلؤلا

 يلع ينأ ماهوأ ىلع هيبننلا باتك) و ( 260/1 : ةدمعلا ) و ( 169/3 : صئاصتلا ) قدزرفلل تيبلا (26)
 . هلاويد يف هيلع فقأ ملو (85 : هلام يف

 .(169/3 : صئاصخلا) (27)

439 



 ةساهحلا تيب كلذ نمو .بننأو الكت لقأو مّظنلا نسح يف بهذأو
(28): 

 (تيبلا) هلام 0 هيرما هك

 : هلوق نوكي نأ : امهدحأ : نّيهجو «هلامو : هلوق (180 أ) ٌلِمَحَي
 نوكت نأ : يناثلا هجولاو .لاملا وهو ريمضلا ىلإ ًافاضم ًامسا , هلامو
 رْمكلا ةياور يف هب لوعفملا ىلع بصنلا لح يدلل نع ةلوصوم هاهو

 عونلا 8 3 ةياور يف يناثلا لوعفملا ىلعو : عدوتسم نم لادلا يف
 سيلو يف هرثكأو . الق لوألا لإ هحلاب تاك اود ًاضيأ ريك

 اب ائيقوو : م هّتلمات اذإ هنم درب ام كيلع ىَفْحَي

 سنجلا يف لقتلف ٠ عاستالا وه يذلا سنجلا اذه داريإ نم هانمزتلا
 . عماتلا

 ب

 , هلئاقو تيلا ركذ ىبم (28)
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 اننا : عساتلا سنح ا

 : بنلي ٠ دصقلا ىلع ُهاَنَث» : مهلوق نم ٍلْوُأ للاثم مسا وه ءانثنالاو
 عواطملا ٌردصم ءانثنالاو ٠ ٌعواطمو لعفلا نم لاح وه ىنثناف .«ةقَرَص

 نانتفا , ىلع اهيف لوقمو ةعانصلا هذه , لوقنم مسا "”(وه) مت مم . امهم

 ِق لقتلف 2 ءيّطوملا نم 00 ّنألو + هتاهجو همالك ءاحنأ 5 ملكتلا

 . مالك يتبنجو لرق ينهجأ7 )نيب ماكتما ددرت ا: 7 هيف لعافلاو لعافلا

 كرتشملا هرهوج ف ًاعيش ة 2 يش هب (92 ب) ةباشي ينعم مسا وه ءانثنالاو

 : لاَئفْنإلا : امههدحأ : ناعون هتحت اد ( طسوتم ) سنج وه كلذلف . امل
 ىنعم ٍةدافإو هوجولا يف يف ملكتلا َددَرتَي نأ امإ هنأل كلذو . َلوُدُعلا : يناثلاو
 ريغ يف ددرتي نأ امإو . ًالاتفنا بقلملا عونلا وه اذهو « هيلع لوقلا نبي مل

 ةرابع موق دنع ررقت دق ا" هوجولاو . ًالوُدُع بقلملا وه اذهو كلذ
 بطال (1811) هجوو ملكتلا هجو نم ةعراضملا فرح هاضتقا دق اع

 : بئاغلا هجوو

 لمَحلاو مسالا ةيلاثم ةيلوأ يف لاتفنالاو : ُلاَتِفْنالا : لوألا عونلا

 ُدْدَرَت : وهو لعافلا يف لقتل . ءانثنالا مسا ءيطوم يف ررقت اك ٍةعَواطملاو
 . هيلع ٍلوقلا 0( حيرص ) 0 م نعم ةدافإ يفو هوجولا يف يف ملكتلا

 : تاَفيْلالا : اههدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج وه عونلا اذهو

 اذهف طقف هوجولا يف ملكتملا درتي نأ امإ هنأل كلذو . ُداَمتْعإلا : يناثلاو

 ,ان نم ةطقام 9

 . يتهجا نم 1

 .اب نم ةطقام ال

 ب نم ةطقاصس ل
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 احيرص ) هيلع لوقلا سس مل ىنعم ةدافإ يف ددرتي نأ اماو . تافتلالا وه

 : ٌداّيعالا وه اذهو 0 (ًامِضو

 . نْولْلا باطخ : موق دنع وعدملا وهو : تاقتلالا : لوألا عونلا
 دنع َرّرَقَت ام : وه ,لعافلاو ٠ هسنج يف ع ء يطوملاك ًاضيأ (« انه اه ءيطوملاو
 هنأب ةمسرب رتعملا نباو . هوجولا يف ملكتلا د ددرت وهو 2 هسنج  ميسقت

 «رابخألا ىلإ ةبطاخلا نعو و ىلإ رابخالا نع ىلكتملا فارصنا »

 رمسرلا اذهب زتعملا نبا لع نم « ةدمعلا م رباتك بجحاصو 2.10
 هم مهم
 هلّرَتْشِم مسا وه تافتلالا مساو . ل نيعسرلا ةوقو ..(2) هل نِسْحخَتسُمو

 ©) عونلا وه يذلا رخآلا ىنعملاو عونلا اذه يف مقاولا 7" ىنعملا اذه نيب

 0 (0)/ ضارتعا هنأكو ًاضارتعا ٍىعَسْملا وهو ِةّمَنَنلا سنج نم لوألا
 ! امل 0 : زيت (0”ريغ ًادحاو و اهّدع نس طَلغ 000

 دحاو ا أو انلّصف ٠ ٍضرعلاب ابيف 000 تاذلاب كلذو نيابتلا

 6 اهتمت لوحدلا يضتقيو هيلا | قئري يذلا سنجلا (02 1( ل ًاعون ايهم

 ٠ تافتلالا مساب ع اذه انصصخف هيلإ نجلا ويسنأب ةاصشخاو

 ةبماشمل وحنلا ةعانص عوضومل يناثلا يو 3 لقنلا دنع ل دنع مسالا

 . اينمض احيرصو :أ ةرابعو .ب نم ةطقام
 . انه ئطوملاو 05-6 1

 . عوتلا 3 58 نلل

 . ىلا : باس »

 . كارتشا هديا نإ

 .نينبام يغو ادحاو :أ د

 .(69 : عيدبلا ) )0(

 .(46/2 : ةدمعلا) (2)
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 ناك نإو ٠ كلذك نوبوحنلا هبقلي يذلا ىنعملل اضارتعا ؛ ٍبّقلملا ىّنعملا اذه
 اذه ةدئافو . ىلاعت هللا لوحب دعب َنيِبَس ايك ًاعضو مع .يغالبلا ىنعملا
 ذخألاو عماسلا "1 رارقتسا ةغالبلا نم ّنفلاو مّلقنلا نم بولسألا
 ءاغصإلا ىلع ٍناَئِتفالا ٍةءاَرَطو بولسألا عيونتب سفنلا لمحو : ههجوب
 : (3) لاق هموهفمب ٍطابترالاو لوقلل

 َةَفَّرَصُم تناك ا سفنلا ْحِلْصُي ال

 لاح ىلإ لاح نم ”ُمَمْملا الإ

 اذهو مقولا اذه هل نكي 1 دحاو جفن ىلع لوقلا بولسأ ناك ولو

 هَل ُدْمَحْلا »ا: : لجو ٍ هلق زجعلأ نم ةيئرحلا (13) وهروص نمو . ريثأتل

 لاو ٌدبعن كاي ٠ نيذلأ 2 للم ٠ : مير نمحولا ٠ َنيلاَعْلا ب
 عل عطل

 فارصنا هنأل * تافتلا « نعت ةلاّيإَو دبعن كاإ ١ : هلوقف (4) :ثريقت

 0 0 َلَسْرَأ يلا ُهللَو » : لجو رع هلوقو . ةبطاخم ىلإ رابخإ نم
 ٠ )5( ٠ اهتم دعب ضرألا و ب نيج رمش لب ىلإ ل مهم

 9 7 ءاّم هاّمسلأ ص لوما هللا نأ ري ري ملأ : 0”( لجو زع)
 يف تاتافتلا ثالث سيقلا ٌؤرما تفتلا دقو ؛ 6 « اًهناولا افِلتِْم ٍتاَرَمُت

 (183 أ) ٍدقْرَت لو يلخلا مالو ٍدّمْلألاب كّْلِيل َلواطت
 ِدَمْرألا رئاَلا يِذ ةليلك ٌةَّليِل هل تئابو تابو

 . رارمتسا ءهآاب طل

 تناك ذإ عآد م١

 . ةيثزجلا روص نمو :أ دل
 0 نم ةطقاس ب 14

 . (35/1 بادآلا رهز ) يف ىرخأ ةياورب درو اك : حلصي نل : ةياورب ( 321: هناويد ) ةيهاتعلا وبأ (3)
 25 ا 2 : ةحئافلا (4)

 9 :رطاق (5)
 7 :رطاف (6)



 (7) دّوسألا يبأ نع هربَخَِو ينعاج ابن ْنِم كلذو

 مالكلا نم نقلا اذه طرش نمو .(93 ب) هيف ةنيب تاتافتلالاو
 يف نوكي نأ  هوجولا 250 يف ٍفارصنالا وهو - عيدبلا نم بولسألاو

 :(8) هلو امأف :٠ دحاو مالك يف "ال نيمالك

 يننأ هاَجْلَب َراَداب يِملُْعت ملأ
 اهناج انج ناك وأ معا اذإ

 روضي ملو ٠ ٌءاجلب تبصخأ اذإ ٠ يأ رادلا ؟601] ءاجلب ٌرمضأ هن

 5 امأف ٠ نيمالك يف الإ ٌفارصنالا زوحي الو . ابءاطخ يف دعب هنأل رادلا

 ةلالدلا عطق دنع الإ فارصنالا زوجي ال كلذكو ء ؟7(الف) دحاو مالك

 . ملعلاو

 2180 لاثملا ةيلوأ نم ًاضبأ انه ءيطوملاو : ُداَمِتَعالا : يناثلا عوبلا

 ةظحالمب اماو « . لعق ىنعمب َلَعَتفا نم اجلال دم دو انا دكا نزراج

 : وهو ٍلعافلا يف 'لّقتلف « هتاذب نيب داعالا يف لاعتفالا ىنعم ديزم
 . 9( ًانمض لب ًاحيرص) هيلع ُلوقلا َنْبِي مل ىنعم ةدافال ملكتل 7

 0 ا
 . ىلإ ب يبن

 1 نم ةطقام ل
 .لاثم ةيلوأ نم : باس اه
 .اب نم ةطقام د

 يف بسنت اك .(92 : هناويد ) يديبزلا برك يدعم نب ورمعل تايبألا بسنتو .(185 : هناويد) (7)
 رظناو . ليلجلا يلاحصلا يدنكلا سباع نب نيقلا ءيرمال (171--170/) : صيصنلا دهاعم )

 ص 78/10 ددع لصيفلا ةلحم ) ينادمحلا مهف دمحملا سناع نبا نع لاقم يف ةبنلا هذه ليصفت
0--.125). 
 . هينيع يف معجوملا :رئاعلاو .مومحلا نم يلاخلا : ىلخلاو .عضوم :دمنألاو

 .(380/3 : لماكلا) يف ةفلتخم ةياورب دروو ( 230/1 : لماكلا) ينارعأ (8)
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 هم م جي رورو 0-77 5200
 مث اليلق هعماف ٌرفك ْنَمَو َلاَق» : لجو رع هلوق ) ةيئرحلا روض نمو

 هوُذَبيَف » : ىلاعت لوقو 9 ؛ ريِصَمْلا ِسْنِبَو راَّثلا ِباَذَع ىلإ ٍةرطْضَأ

 00 000 « نورت ام َسِْف الي ًاَمث هب ورش ريشا مِهروُهُظ َءاَرَو

 1 نم مُهْيَلَع هللا ممل يذلا مم َكِباَلوُأ َلوُسَرلاو هلل عطب نَمَو» : ىلاعت
 ها كئالزأ نسَحَو ٠ : نيِحِلاَصلاَو ادهش َنيِقِيدَصلاَو نيل

 اص مالا ٍِثرَحْلا نم نس د اًمِم هلل اوُنَعَجَو » : ىلاعت هلوقو 0110 ٠

 ىلإ ّْلِصَي الق مهْئاَكرشل ناك مف :٠ انك رسل اَذَهَو ' مِهِرْعَرب هلل اَدَه اوُناَقَ

 ام ءاس .(184 !) ْمهئاَكَرش ىلإ لِصَي َّوْهَ هلل ناك امو . هلل
 لوق 2200( هنمو « ٌداَيعا نك : ىلاعت هلوقف ع (12) « نوم

 : ريرج

 (13) ؟ ٌمايخلا اهّتبأ ثْيَعلا تيقُس حولُط يذب ٌمايخلا ناك ىَّم

 يل لاَق» : لاق (14) 20( ىلصوملا) قاحسإ ىكح 200 يف هلوقو
 : يندشنأف ال : تلق ؟ريرج (ةد) تائافتلا فرعتأ : يعمصألا

 . ب نم هلك طفاس نيتفوقعمللا نيب اما (:0

 نايك يأ دب م0

 .ابا نم ةطقاس ل 2)

  تاقتلا :آ 7 2

 6 :ةرقلا (9)
 .187 : نارمع لآ (10)
 ,69 :ءاتلا (11)
 ,136 : مامتألا (12)
 . حلطلا رجش نم ريثك هب داو : حولط وذو .(278/1 : هناويد) (13)

 اه 235 ةنم يفوت . فورعملا راقيسوملاو بيدألا رعاشلا يلصرملا ميهاربا نب قاحسا : وه يلصوملا قاحسا (14)

 .(65/3 : يبرعلا بدألا خيرات )
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 ميلس ةتفوول 3[ قنا
 (15) !«ماَشَبلا يس ؟ِةَماَشَب عرفب م ىف

 ناعونلا ناذه مه َرْيمَت اونوكي مل مهنأل ِهِمبِسَق ٍهِحيِسَق مساب ًتافتلا ةاّمس امنإو
 )3 ةة!ايبنومسي اوناكف : ايلا لاتفنالا 0 مسقني (24) ناذللا

 ٌرظَن هلك كلذو ٠ لفي رتعملا ربا ناك ,كلذكو ٠ تاغلالا (200( مساب ١
 لإ لاتفنالا سنج مع يضتفي رظنلا ُبْقَعَت نكل ٠ رمألا ءيداب بسحب

 البصغن (27) نضْمِيق هتحن نيعون اهيضوو + داّعالاو تافتلالا يزج

 مّتصي يذلا ام يرعش تبلو . لعفلا ىلإ اهنم ةوقلا يف ال ًازاربإو « يناعملل
 يذلا عونلا اذه ىلع هل قطني نأ (ه00 تاغتلالل ودَح ويب دنع رتعملا نبا
 : سيقلا ءيرما لوق داّتعالا نمو . قيفوتلا هللابو ًاداتعا ؟*9 هيِمَسْن

 ل

 ورمع نبا كلملا ثراحلا َدعَبا
 ٍناَمُع ىلإ ٍقاّرملا ُكْلُم هل

 0 ب ىجمش يِنب ةرواجم 7 0

 ناوُهلا نم 7 ام ًاَناَوَه
 رج نب شط 1 و 2 ل 2 مال ده عا

 ممم
 2160 ٍناَنَحْلا اذ كنانَح . مهريِعُم

 : ماشيلاو ( 32 : ةدمعلا ) و ( 10 : ةقرو : ةرضاحلا ةلح ) يل صتلا رظناو .( 279/1 : هناويد) (15)

 .هب كاتسي ةحئارلا بيط رجش
 ونبو . سيقلا ءىرما دادجأ دحأ وره .ءريكألا رجح نب ورمع نب ثراحلا و (143 : هناويد) (16)

 . مرج نم يح 1 يحمش
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 : داّيعا « نانحلا اذ كنانح» : هلوقو « ناوهلا نم حبتأ امد : هلوقف

 را ماكلا د هلوقك ُهلوقلا هبلع يني نكي مل ”ىنعم لوقلا ةدافإو

 '. رخآلا لوق ةعيدبلا داّهعالا روص نمو ) .« مايخلا اهتيأ ثيغلا تيقسو

 :(185 أ) (17) ساحسحلا ينبأ دبع وهو

 ا. 0 5 مس اع م ما ع

 اعبراو اثالث هءيش يف نعمجت
1 2 0 19 0 00 

 انام - *دجوو 7 لل

 را يييدعي تدوييبلا ىصقا نم نلبقاو

 اينامي اقيس نيعلا ءام ةيقب

 هءاد َنْسِِه ّنُه ًاضيرم َنْدْعَب
 (18) ايئاد دئاوّعلا ضضعب امنإ الأ

 كلذ نمو . يدب ٌداّيعا وه « ايئاد دئاوعلا ضعب امنإ الأ » : هلوقف
 : هتيفاك يف فيرشلا لوق

 2 سا م# م .ع
 يدب هيماَرَو باصا مهس

 (19) كاَمَْم تاَعْبَأ دقل قارعلاب نم 0

 : هلوق كلذكو

 بجأ ملقا اتلاقو يد ملف تلدأ
 0 يضل اًهيبأ رمعل

 بن نم' هلك طقاس نيتوقعملا نيب اع ل 0*6

 نم لثمت دقو يبلا كرمأ ٠ ةلكل هب ايشيح ادبع ناك ميحس هللا دبع وبأ :اوه ساحسملا ينب دبع (17)

 ا ةنازخ ) نايع ةفالخ يف لت .ا ةعير يأ ن 2 + رمعل لزغلا يف ذاتسأو .٠ نسحم رعاش :. هرعش
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 ,(23 : هتاويد) (18)

 .(593/2 : هناويد) (19)



 ةيلاثم ةيلْوُأ نم 2 ىطوملاو : لودعلا **) عساتلا سنجلا نم يناثلا عونلا
 5 0 يذلاك 00لَدَعَف ُهلَدغَأ . 000 ةَعواطملاو لمَحلاو مسالا
 يقالت ةهجو ٠ الودع َّلَدَع ٌرَدصم لوأ لاثم لودعلاف . سدنجلا اذه ردص

 ٍفضو © ةدارإ ناتيفا : : وهو لعافلا يف لقنلف « ةبسنلا ًاضيأ هيف لقنلا

 لومحم مسا لوُدُعلاو . يناثلا 226 وأ لوألا دصقلا لإ ٍنيئيش .ملكتمل

 هتحن طسوتم سنج ٌوْه كلذلف ٠ اه كرتشملا هرهوج يف ًائيش ةيش هب ُةباشب

 نوكي نأ امإ هنأل كلذو . ُهيِجوّتلا : يناثلا 3 ُةّمِينلا : : اهدحأ : ناعوت

 رخآلا ركذو ٠ لوألا دصقلا ىلع دوصقملا وه نّيفوصوملا نيئيشلا نم لوألا

 كلذ د« ريغ وأ ًايقالث وأ ًاديكأت لوألا عم رارجنالاب وه (37)( امنإ) هعم

 . همي هَل نأ اننأش نم يذلا لوألا عونلا وه اذهو . لوقلا ضارغأ نم
 وه اع ُلوألاو . لوألا دصقلا ىلع دوصقملا وه امهنم يناثلا ٍنوكب نأ امإو
 - لوقلا ضارغأ (186[) نم كلذ ريغ وأ ةئِطوتلاو ٍةَعيرذلاك هلجأ نم
 : ًابجوت هبقلن يذلا يناثلا عونلا وه اذهو

 َفصو ملكتملا ةدارإ ٍه عونلا اذه يف لعافلاو : ملا : لوألا عوتلا |

 رك ذو . لوألا دصقلا لع ٌدوصقم - - لوألا وهو ..- امهدحأو 2 نيئيش

 اهدحأ نوكي نأ ينعأ « ياللا وأ ديكأتلا نم (94 ب) ٍمبْرَضل ,يفاثلا
 عونلا اذه يف ضّرَغلا نوك نم كلذلف . ًايقالت هيف يطعي وأ لوألا ُدْم دشي ام
 هتحت طسوتم سنج وه ٌعونلا اذه ناك : 20 يقالتلا وأ ديكأتلا ىلإ ًامسقنم

 . لوألا سنجلا نم :باو أ ادب طذ»

 .نييا 1 ب 1

 .الدعف : 4
 ثقل

 . يناثلاو :أ ا

 .رارجنالاب وه ةانعم : ب

 . كلذ ريغو :أ
 , يفالتلا

 لن

 انا

 د

 فصو ةدارا نانتفا ةدارا وهو : ب

0 

 ب

 1 كل

 د
 اعليز
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 : ُكلاَرْدتْمإلا : يناثلاو : ٌضاّرَيَغالا : اههدحأ : ناعون

 فتفو ملكنا ٌةدارإ : وه هيف لعافلاو : ضارتغالا : لوألا عونلا
 00 ( وأ ) رارجنالاب يناّثاو ءولوألا ٍدّصَقلا ىلع امهنم لوألا : نيئيش

 ىنعم يف ملكتلا دأب نأ وه هيف ليق كلذلو ٠ طقف ديكأتلا نم بّرضل

 ىلإ دوعي مث هب يتأيف يناثلا ىلإ لوألا نع َلِدْعَيف رخآ ىنعم هل ضرعيف
 (20) ٌهومَسَر اذببو ءءيش يف يناثلاب ل نأ ريغ نم لوألا
 يذلا نأ ٌريغ : وحنلاو ةغالبلا ةعانسو هلاعتسا ىلع ٌرفاضت امم ضارتعالاو
 ةعانص يف ةلمجلا ) ىّتعب ةلمج نوكي هنأل ًاعضو معأ وه ةغالبلا يف عقو

 ًصخأ وه يوحنلاو : ةّضقو « ةلمجلا نم ديزأ ًامالك نوب ؛ وحنلا
 هانعم كلذلو طقف يوحنلا لوألا ىنعملاب (41) ( ةلمج وكي هنأل ًاعضو
 . ديكأتلا ةهج ىلع ىرُك ًةلمُج ٌلُلختت ىرغص ًةلمج ةاحنلا دنع

 7 . موُجشلا عقاب مق امو : 90( ىلاعت ) هلوق ضارتعالا روص
 م لجو زن رع هلوقو ٠ 210 ٠ ميرك ارق هل . ميِظَع نوُملعت و ف

 نووي ال نينا (1871) بوف تاما هدْحَو هللا ركذ اذإور
 َرِطاَف مهلا لق :٠ َنورِشْبسسَي م اَذِإ كنود ص يذلا ٌركُذ ذآ . ةرخآلاب
 اًميِف كلداَبع نيب مُكْحَت تنأ ٍةَداَهشلاَو بَل ماع ٍضْرألاَ ٍتاَومّسلا

 را يف ام اوُمَلَظ َنيِذْلِ أولو ٠ َنوُفِلتْخَي هيف اوُناَك
 ل ام لل ني مهل اَدَبَو ٠ ةَماَيقْلا 0 اَذُمْلا هوس نم عب ادا ال
 هب اوُناَك ام : مهب قاَحو ٠ اوُبَسَك ام تاكيس ْمُهَل اَدَبَو ٠ َنوُبِتحَي اوُنوُكَي

 . برضلو :ابا 0
 .بب نم طقاس نيتفوقعملا نيب اها “0
 لاب نم ةطقاس _ ()

 ضارتعالاب هل موق ةيمست ىلإ اريشم تافتلالا : كانه يمئاجلا هيمسيو .69 : ةقرو : ةرضاحملا ةلح) (20)

 ,77 ل 75 : ةمقاولا (21)
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 - لاق ام ةَمْعِن ةاَلوَخ اذا ّ «اناعَد 1 ناّسْنإلا سم م اذإف . نوُئزهتسَ

 ,نوُملَب ال [مرْكأ كلو هتف يه لب ٠ ( مْلِع ىَلَع هّئبتوأ امن
 ريا ضرألاو ٍتاَوُمَسلا رِطاَف مهل لقد : لجو زع هلوقف 222 ٠

 ضارتعا ل نوُنرهَتسي هب اوناَك ام ام فاح ١ : هلوقإ ىلإ ل ٍةَداَهشلاَو ببَمَل
 ريسو

 ال َنيِذْلا بول تزامشا هدحو هللا ري اذا: هلوق وهو مالك ءانثأ ف

 سم اًذإَ 0 نورشبتسَي م اَذِإ هنود نم َنيِذلا رف اَذِإَه 3 ةرخآلاب َنوُنِموب

 ب ناسنالا سم 59 : هلوق نأ ,كلذو ) « اَناَعَذ رض َناَسنإْلا
 00 م

 مهنا ىنم ىلع ٠ تاتا هدححو هللا َرِكُذ اذا : هلوق نع ايم

 . ةحلآلا كو وه يذلا كرشلاب ٍدورشبتسيو ٠ . ىلاعت هللا ديحوت نم نورزتمشب

 ٌراَمشا نم اعدف هاوعد ف َضقاَنت «ةّدِش هير وأ ٍمُهَدحأ نم م اًذإف

 نيب ضارتعا وهف و , ةهآلا نود هيلإ ًاجلف هديحوت نم َضِبقناو « هركذ نم 1

 كاذب هرمأب هّير هلا يبنلا ءاعد نم هيف امب لِرقلا ديفيإ 0 تلا
 5 ةعلا ديعولا نم هيقع امب مث ٠: ةلوابع نيب مُكَحت تن : هلوق نيبو

 سم اًذِإَف» هلوق لاصتا ناك كلذلو هّئلبأو اههل هتلطعأر ديكأتلا دش

 لوأ يف وريظن (8 ا( لاصتا نود بيلا ءافب انه ه ص َناَمْنالا
 بيبستلل (23) « ُهّبَر اَعَد رض َناَسْنإْلا م م اذ : 0 نم ةروسلا

 ةسانمو ةلمج عم ةلمج كارتشا نم 2 هنم لوألا لبو انه مقاولا

 .« ورمعو ديز ماقد : هلوقك ميجا نلطا ةعوضوملا واولاب فطعلا تح

 مهزارئمشا نأ نم رمألا رهاظ يف *50(اطم) معَم بيبستلا بِتَتسيو

 .ابا نم ةطقاس  ا“»)

 , ةغلبأو نعأو : اب ب م»»

 أ نم ةطقاس ل 0

 -٠ نيرمألا : ب . ذل

 .49 د هك :رسزلا (22
 8 : رمزلا (23)
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 هنع مهضارعإ نم ُهَدِض يضنقي امئاو ىلاعت هللا ىلإ _ مهعاجتلا يضتقي تل

 (95 ب) كلذو' ضقانتلا ةتابثإ 5ع آلا قايس نأ ةهج نم

 اذهف ٠ هيلإ ال رض هسم اذإف لاعت هللاب نمؤم ديز » : لوقت 0

 اًذإف هللاب تاك ثيز» :لرقتو: هدوَقو رمألا ٍداَرَطا ىل اع ينم رهاظ نيس

 وأ ضقانتلا مازلإ ضرغل انه ءافلاب ءيجتف ٠ هيلإ احل رض هم
 بّبس هلعج ٍِ ناّميالا ةّلزنم هُرفُك ٌرفاكلا لزنأ ثيح . 000 سكعلا
 مالكلا اذهب دِصقَت 3 م0 (امغإ كنإف ٠ َسكعلا هُمْ تنآف : ءاجتلالا

 يأ هلل يك : لجو زع هوقو . هلعف نم (77بجعتلاو ٌراكنالا
 ءايش لك لاح هللا . .نونحَي مه الو سلا مهنتي ال مهتزاقمب اون

 اورفك َنيِذلاَو 0 ِضْرَأْلاَو ٍِتاَوَمَسلا ُديِلاَقم هَل : ليكو 8: عيش لك َوْهَو
 قلاَخ هلأ: لجو زع هلوقفا 24( ٠ َنوُرِساَحْل ره كئالوأ هللا ٍتاَبآب

 « ضْرَأْلاَو ٍتاَوْمَّسلا ديِلاَمَم هَل .ليكذ ةيش لك لَ َوْهَو ةيش 0
 يِجنيَو١ : 0*0( ىلاعت )ل هلوق وهو ”لصتم مالكلا ؛ ءانثأ يف عقاو ني ضارتعا
 َنيِذلَو ٠ نوني مه الو ثلا مُهْسَسَي ال 'مهتزاقمب اولا نب يذلا للا

 0 , (ةد7بكرمو ؛ نورِساَحْل 0 َكِئاَلر هللا تايأب اورفك

 . 0 ةَفِص : : رخآلاو . ٍةداعلا ةَفِص : اهدحأ نيئزج نم ةرادإلا

 د ركذ نم نآرقلا بولسأ عيهم 60 ( ىلع )

 1 احل

 للوقت كنأ :أ م“
 . سكفلاو : باسل 40

 أ نم ةطقاس ل ا»

 .بيجعتلاو : اس دل ا"

 1 نم ةطقال ل ف“
 اكرم تدل

 أ نم ةطقاس ب طنم»

 263 ل 61 ةىسزلا (2

451 



 نيدضلا ٍدحأ ٌركذو (25) ؛ ءايشألا نبتت اًهَدِضِبَو» لبق اك وب "نيني
 )27(  ةباطخلا نم ةثلاثلا يف رقتسا ام ىلع - (26) لالدتسالا وه هدرفمع

 : ريثك لوق رعشلا يف ةيئزجلا هروص نمو

 (28) اّلَطِملا ٍكنم اوملعت :كوأر لمهنم تنأو نيلخابلا نأ ول

 : (29) رهاط نبال مّلحملا نب بفوع ُلوق كلذكو

2 
 -- ٌدعقأو هب ىَلوأ ره ع هيلع 0 دح قابطنال , اذهو

 : طوقسلا ةياغ يف وهو 2 امين (56) هور مهنا موق نع َرِكُذ َِق ناك نإو

 : 57( ٌرْهظَأ وهو ) يدعجلا وه ليقو « ينايبذلا وه ليق « ةغبانلا لاقو

 يلانم سبع وسس + .كميعر» الا
 (30) يناق سلا ٌريبك  َتَبَدَك الأ

 ا نيد 9

 .هولع :باد

 1 نم ةطقاس ل 0

 (190/1 : ةديرخلا ) يلدنألا تلصلا يأ نب زيزعلا دبع نب ةيمأل رعش تيب يف ارطش لوقلا اذه درو (25)
 : كانه هتمثو . هريغ دنع درو اك

 ,.. اهدقبو ةالصاو اذمع هوم ارجاه اي

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (26)
 .(247 : ةباطخلا) (27)
 . نيدلاب لطملا نم : الاطملاو .(150/1 : هناويد) (28)
 ه 214 ةنم يفوت ٠ حيصف رعاشو عماج ملاع ٠ يعازخلا ملحم نب فوع لابن وبأ : وه ا 229(

 ةلاسر ) رظناو . هتبسانمو انبب 13 نم ةعوطقم نم تيبلا مم (6 : ءابدألا
 .رهاظ نبا ةمجرت يتأتسو (315 : ءاغلبلا جامو ) و (6 5-6

 ىلإ بسني اهيب . نيتبسنلا عم اوبذك الأ : ةياورب (45/2 : ةدمعلا ) و ( 125 : هناويد ) ينايبذلا ةغبانلا (30)
 يركشد نيقحت ينايبذلا ناويدب ىبلو ( 131 : رعشلا دقن يف عيدا )و (1 : عيدا ) يف يدعحلا

 .لصيف
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 لوألل ديدشتلا ةهج ىلع 2 ضارتعا ٠ تبذك الأو : هلوقف

 : برعلا ضعب لوق ضارتعالا حيلم نمو .ديكأتلاو

 لوب ةلاخأ غد موي اوُلَظَف
 (31) ِوّرَصُي املَو يفوي عَرْنم ىلع

 : ريرج لوق كلذكو ء حلم ضارتعا «٠ هلثع كاحخأ عدا : هلوقف

 - هلم قلع مكرم (؟00 نيرا معَ
 2032 ثاجحألا (وو) هِي ٍفْعَتِب ىَراَو

 ٍنأش نمو « فيرش حيلم "ضارتعا «نِضَم َقْلِع تنكو» : هلوقف
 نب سابعلا لوقك مالكلا فيعاضتو لوقلا ءانثأ 5 هُعوُقَو ضارتعالا

0 
 : فتحألا

 تا ةيفار تناورح يكبأ تنك دق

 ٍبضَعلاو ِدوُدّصلا اذه َراذِح

 الو مولظاي رجهلا اذ مك نإ
 033( تر نِم سشيعلا يف 5 _ٌَئ

 :(190 أ) (34) ٍِِْبَصَن ُلوق هنمو

 (60 : عيدبلا) و (45/2 : ةدمعلا يف ) ةفلتخم تاياورب دروو .ةبسن نودب (410 : نيتعاتصلا) (31)

 . ليلغتلا + اضبأ ديرصتلاو :٠ يرلا نود يلا يف وهو دربلا : بر زم درصيو

 - يداولا للعاو لبجلا لفسا : فعتو . هب لخب يذلا ىيفنللا : ةنضم قلعو .(154 : هناوبد) (32)

 , دلي : ةلبو

 : بادآلا رهز) و (47/2 :ةدمعلا) و ماد الو ....ماد نإ» : ةياورب (33 : هلاويد) (33)

 .رعاشلا ةمجرت تقبس دقو .(371/1 : صيصنتلا دهاعمم) و ( 4

 ريثكو ريرج عم دعب ناك . لحف رعاش :زيزعلا دبع ىلوم نجم وبأ ء حابر نب بيصن :اوه بيصن (34)
 طيس فالتخا اب ىرخأ ةياور رظناو ( 47/2 : ةدمعلا ) يف تيبلا رظناو ( 355/8 : مالعألا) ةزع
 ,(364/1 + يناغألا) يف
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 ادب ْنِإ ريطلا نم ّلخأ ْمَلو - تكف
 ريطا زاّجِحلا حن قراب ىّتس

 ءانثأ يف لوقو مالك يف مالك ضارتعا 6 ريطلا نم قلخأ مود

 كلذو 3 سئاخو لوقلا رخآ يف هعوقو دارطتسالا نأش نم 8 0 ٍلوق

 ةمدلا نأ نم ٠ ةيجوتلاو معنا امهو اهيسنج نيب قرقلاب |هنيب ررقت ©”
 ب) ينأيو 0 لوألا دصقلا ىلع نيفوصؤملا نيكيشلا نم لوألا اف دصَقُي

 ٍدَلَخ يف لت ايك كَل 55 ْمَلَف يناثلا دضقلا 2©دعب رخآلا 0

 هنوستفم شب "نعم حلوقلا ةدافال ازاهتناو ًاوفع ينأي لب : كمالك هلآ

 ننوه يذلا ةيسوتلا 40! نإف.: لوألا .دصقلاب ةدرصقما دكزيو
 َكنأل لوألا دصقلا ىلع نّيفوصوملا نّيئيشلا نم يناثلا هيف ٌدَّصَقُي دارطتسالا
 دنع كّمالك هب ّلِصت ىتح َكظفل يف هنع ُدِبِحَت تنأو كسفن يف ُهُدِصْقَت
 مل هّلك اذهو : هيف تنأ ام ىلإ 63*دوعتو ءاقلإ ُهيِقْلُت وأ ءورخآ عاطقنا
 ناك نإاو ضارتعالا أ نم « ةدمعلا » باتك بحاص هررق امع لف

 : هلوقك ِوِرْجَعو لوقلا رخآآ يف عقب دقف - لوقلا ءانثأ يف هعوقو ىلع ةانبم
 هلك اذه نأل (35) 6 مايخلا اهثبأ ةخييغلا ٍتيقُس » : هلوقو « ماشبلا يق

 ريةس نوع ذل سو مالم د يبل مسح ىلا ذه لاح

 ٍنيابت ىلعو رزقت ام لع لاهفنالا لس دج نم داّعالا عون يف لخاد

 . كارتشالا ”حرطو نّيينعملا

 ةدارإ وه عونلا اذه يف اضيأ لعافلاو : ُكاَرْدتْسإلا : يناثلا عونلا له 6

 امم :ةيا ب م9

 . رخآلا مدعي 8 باد 8

 . ناو نا ا امل

 . دوعت وأ ءاغلا هيفلت وأ : با اه»»

 .(46/2 : ةدمعلا) (35)
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 رارجنالاب يناثلاو ٠ لوألا دصقلا ىلع اههنم لوألا : نيئيش فصو ملكتملا
 1( يثري“ يدْنَسلا ءاطعلا يبأ لوق ةيئزحلا هروص نمو يقالتلا نم برضل

 : (36) َةَريَيُم نب ٌّرمع ( 1

 زيي كرما تع نم 2 يل
 عز لاقو ..ةلازذيسا وه دعب هنازلا تح“ قف لك لكي + ةلوقف

 مقا اهْنِي مل يتلا رايدلاب فق
 037 ميدلاو حاورألا اهّريغو . ىإب

 ؛ريرج لاقو . كاردتسا « ميدلاو حاورألا اهريغو ىلب » : هلوقف
 همس م 0 مه 5 #

 ةنانل هم ا, 1 - 2 ادذغ

 (38) ًادَغ اَنثَاَب ىّضقُت ال ُمِسْفَأ م 5 2 يحل 7ك 1

 كلذ يف ارتعملا نبا دشناو

 ىبباتغي ةهسفن حضاسف تقسك ءءء

 ةاردتالا 3 ردو . نس لاردتسا «ريمأ يلع لهود» : هلوقف

 ىضقُت ال مسقأو ًادغد :ريرج تيب يف هلوق نم انه يذلاك ريدصتلاب

 : يناغالا ) ةبسايعلاو ةيومألا نيتلودلا يمرضخم نم رعاش . رايس نب س قوزرم وأ حلفأ وه (36)
 دقو ةريبه نب رمع نب ديزي هنأ ( 46/2 : ةدمعلا ) يو + ةبمأ ينب نم روهشم دئاق ينرملاو (2

 1 . ةريبع نبا ءالر يف ةدلاز نب نعمل (202 : يضترملا يلاثأ) قادت

 . حبر عمج حاورألاو (163 :رعشلا دقن يف عيدبلا) يف ىرخأ ةياورب دروو .(90 : هناويد) (37)
 . ةنايل يضقن : ةياورب .(143 : هناويد) (38)

 و (47/2 :ةدمعلا) و (60 : عيدبلا) يف ىرخأ تاياورب دروو (111 : هناريد) راخبل تيبلا (39)
 .(41] :نيتعاصلا) و (51 : يرجشلا نبا ةساح) و (121 :رعشلا دقن يف عبدبلا)
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 ل يلع لهو ريمألا دنع » : هلوق نم رهظأ هيف وهو :« ادغ

 هيجْوّنلا : ىلوألا ةمسقلا نم يناثلا ©" عونلا نم يناثلا يس
 هيلا ةدافإ ىلإ هلقتو ء مسالا .ةيلاثم ١ ةبلوأ 0 ٍرْوصْتلا م

 ملكتملا ةدارإ : وهو لعافلا يف ةلقلف ضبا ني نيهجو 0( نم)
 وه امنإ امهم لوألاو : لوألا دّصضَقلا ىلع يناثلا وهو اهّدحأ نيئيش فصو

 يف بع يش هب هباشي لومحو ىنعم مسا ةيجوتلاو . يناثلا لْجأ نم

 : امهدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج وه كلذلف اهلا كرتشملا 0

 ىنعملاب ملكتملا ينأي نأ امإ هنأل كلذو « ُجوُرحلا : ,يلاثلاو ؛ ةظحالملا
 . هيف ناك ام ىلإ عجرتو هقطقت ع ٍةَعبِرَذلاَو ةكطوتلا ٍرْكِذ دعب هل دوصقملا

 ةعيرذلاو ةئطوتلا دعب هب ينأي نأ امإو ٠ ٠ ةظحالملاب بقلم وه اذهو

 وه اذهو « ِهناَيَرَج جين يف ريتال (67) ِهبْوَص يف ىَداَتي مَ (192

 : جوُرْحلاِب ُبّشلملا

 ىلإ هلقنو ء مسالا ةيلاثم ةيلوأ نم 4 يطولاو : ةظحالملا : لوألا عونلا
 07 نم (97 ب) ٍظوُحْلَم ذخأ دارملاو  فوصوم ىلإ ديمعلا تفرق

 نيئيش فصو ملكتلا ةدارإ ل لعافلاو . ا - يِنَع

 ام 0 عوجرلاو هنع لوقلا مْطَق 6 « لوألا ,دصقلاب يناثلا وهو م, امهنحاو

 هتمت طسوتم سنج وه عونلا اذهو .رمألا لوأ ذنم لوقلا هيلع يب
 ينأي نأ امإ هنأل كلذو . معيرفللا : يناثلاو « ُصاّصضِتْقإلا اهدحأ : ناعون
 يي هذوصقم وه ناك 0 « هركذ نع دئاحلاك (60) هدِصقي مب ملكتملا

 3 حلا :ب و أ ب7 مهل

 با نم ةطئاس ل ا(

 , كرتشملا رهوج ل هدايا او

 . هفرص * يق. كنز

 3 نم ةطقاس لا 0
 .دصقي مب :اببا ا“
 .ناف :أ1 _ 66ه
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 . ًاديكأت فوصوملا ةدافإل « هّيقلُي نأ امإو ٠ صاصتقالا وه اذهو ةقيقحلا
 : : عيرفتلا وه اذهو افلا

 نيب لقتلاو : مسالا ةيلوأ نم ميّطوملاو : صاصتقالا : لوألا عوتلا
 وهو (”:!اههدحأ : نيئيش 0 ماكتملا ةدارإ : وه لعافلاو . هتاذب اضيأ

 يف هنع ٍديِحّملاك ُلوقلا هنع عوطقملا لوألا دصقلا ىلع ٌدوصقملا يناثلا

 هتحن طسوتم سنج وه عونلا اذهو . 22 هركذ نع ضرّعُملاو لوقلا
 نأ امإ هنأل كلذو :. جامدإلا : يناثلاو دارطتسالا : : اههدحأ : ناعون

 نع وفضلا هنع ضرك لوألا دصقلا ىلع هّدِصقب امب ملكتملا ينأي
 امإو 8 دارطتسالا وه اذهو : ًاجاعزإو قنا هرك ذب كلذ - احم هركذ

 ا وه اذهو اجاردإو ًافطلت انكضم (73)هلوق يف هب يتأي نأ

 : هتاذب سس مسالا ةيلوأ نم يّطوملاو : دارطتسالا : لوألا عونلا
 « ّرفلا رهظأ اذإ : سر افلا 2*”درطتسا » لوق نم هلقن يف ةبسنلا ٌروهظو

 كوقلا يف هب 387 يناعلا ىنعملا اذه ىلإ ءّركلا ديري (193 أ) وهو
 نلقتلف حوضولا ا 5 ةقيقح دوصقملا وه اذهو : ديجملاو هنع ضرعملاك

 هريغ ديري امنإ وهو ءيش ّفصو ديرب هنأ ملكتلا ديري نأ : وهو لعاقلا»ي
 دنع ةيئزحلا هروص نموا . رمألا لوأ نم هدّصق ام ىلإ َد دوعيو مْطَقب 09

 اري مل : لجو رع هلوقد هل « زاجعالا باتك» يف ركب يبأ يضاقلا

 هلل ًادجُس لئاَشلاَو نيمبلا نع ُهلاِظ ًايمتي هيش ني هللا قل ام ىلإ
 ةُباَد ص ٍضْرأْلا يف امو ٍتاَوَمّسلا يف ف ام ٌدِجْسي هلو نورخاَد مهو

 نأ  ُهلْوَت اى ©"تدارملا نأك 0 6-0 ال مه ْ[ْهَو ةكيالملاو

 . اههدحاو -: بال فلل

 كلذ : يب ا ب 420

 مهلوق ب كلل

 . فارطتسا 2 نيا اا
 . ينأمملا 0 5 كلن

 . اهتدايزل ةرورض الو 2 1 ةدئاز (ذإ) ب7 ©

 49 ل 48 : لما (40)
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 . لجو زع هلل ُدّجسَي ءيش لك َّنأ نع رابخإلا ىلإ لوألا لوقلا ّيِرْجُب
 ٌرظن لاثملا اذه يفو .(41) ءصاخ رمأ يف مالكلا ءادتبا ناك نإو
 . صخألا دعب معألا درو تال قينامإ هنأ رظنلا يف رهظألاو  هلمأتف
 برعلا مالك نم عّيهم اًمالكو 3 معألا دعب صخألا دورو باب نم امإو

 : (42) هلوق صخألا دعب معألا دورو نِمف . هب حفاط وهو

 دساح يمني نأ ٌةًَريِشَعلا مهو

 اهمال ىلا مم َموُلَي نأ وأ

 برش يطبتلا نأل صوصخ دعب مومُع ٠ مولي نأ وأو : هلوقإ نإف

 ْ] ؛عألاو) 6( معألا . دعب صخألا ) هٌريغو , ةلمشب موللاو هب مالي ندا
 راّظُتلا ٌراكنإ عمس ص ضعب ناك نإو . ةرهشلا يداب '”*”( صخألا دعب
 نأ 0 هيي مرن دق ةيناهربلا عئانصلا يف دودحلا يف مظنلا نم عونلا اذه
 ةرابعلاو ) هداعزلا ةرابعلا يب قرفلا هلافغإو .٠ قالطإلا ىلع ره كلد

 أ) هنأ هركنأ نمي رظلاو ءّرخآ باب يف اذه ٌركُذ دقو ع 7*2( ةيغالبلا

 لوق رعشلا يف ةيئزجلا دارطتسإلا روص نمو . هعقاوم يف هيلع ْرْثعَي مل ( 4
 : (43) لءومسلا

 هلم اقفل رت ام رمانأ "نو
 (98 ب) ُلوُلَسو ٌرماع هئأر ام اذإ

 اع ا ياروح 39

 لان نم ةطقاس ا“
 0 نم ةطقام ب9(

 هلظأا ع1 لا

 با نم ةطقاس 40

 مول

 .(159-160 : نارثلا زاجعا) (4ل)
 .(321 : هناوبد) هتقلعم نم ديل (42)

 . موقل اناء : ةياورب (91 : هناريد) (43)
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 در ل ) اًنلاجآ توملا ُهبُح ُبّرَعُي
 وب 7 00

 لوطتف مهلاجآ هيف 0

 : قدزرفلا لوقو

 رعَمسَص نبا لوح وألا َحاَمُف ّنأك
 (44) ٍلِئاَو نب رْكَب ٌهاوفأ : اوعمتجا اذإ

 : هلوقب دازو ىئبراف ريرج ىّنأ من

 يمسيم قدزرفلا ىلع تعضو امل

 .(45)لطخألا فنأ تعدج ءثيعبلا اغضو

 فصي ينزاملا باهش نب قراخم لاقو .نينئاب درطتساو ادحاو اجهف '

 : قىرعم

 (46) فوختم عئاج سيق نبا فيضو

 . 94 لاف نامعنلا لع دفو اذه سيق نبا 630( نإ ) ليق

 فيرش ديس :لاقف ؟مكيف باهش نب قراخنا (*(نضيك)و

 1 نم ةطقام ل
 2 نم ةطقاس .- رر

 ءابا نم ةطقاس ل ١

 لاق ا نور يح

 . هناويدب دوجوم ريغ تيبلاو (36/1 :ةدمعلا) و .(1086/4 : بادآلا رهز) (44)

 1 .حاص :اغضو .(357 : هئاويد) (45)

 رظنأ ٠ كلام نب ةعازخ ينب دحأ اذه قراتعو . عجوني يأ بوحتي : ةياورب ( 40. 39/2 : ةدمعلا) (46)
 . (43/4 : نييتلاو نايبلا) يف تيبلا عم ةرايخنأ
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 1 نبا رجب 0 حدمبي 02ج نم (86) ( 3 2

 : (48) هلوق دارطتسالا ديج نمو .(47)

 اكاخأ انيعأ بعك نم يليلخ
 نيعم ميركلا نا ءهرهد ىلع ْ

 هنا ةعرق نبا لخم االخبت الو

 نيزح مهادن ىجري نأ ةفاخم

 هباب قلغأ طرفلا يف هتتج اذإ
 نيمك تنأو الإ هقلت ملف

 درطتساو سرف ةفص يف هسفنل (500 مامن وأ يرتحبلا دشنأ : ليقو

 ايفو ٠ : لاق بيطلا نب ركب وبأ يضاقلا : يماشلا سيردا نب ناّمع وجب
 ىحي نب دمحم ينربخأ : لاق (49) هللا دبع نب نسحلا © يلإ بتك
 : لوقي يرتحبلا تعمس : لاق (51) يرابنألا يلع نب دمحم يتئدح (50)

 .قايسلا اهيضتقي 40/2 : ةدمعلا نم ةدايز ل
 با نم ةطقاس _ 4«

 ,ةيفلل 1 25 ل

 . مات ابأ ءآادب م0

 . هللا أ 25 لل

 : نييبتلاو نايبلا ١) يفو . روكذملا قراخع وه  صنلا يف اك سيق نباو .(40 39/2 : ةدمعلا) (47)

)48( 

249) 

50( 

 فلق

 . برعلا كولم دحأ رذملا نب نامنلاو .نزام ينب نم ينزالا سيق نبا هنأ 4
 و (645 : ءارمشلاو رعشلا ) يف ىرخأ تاياورب تايبألا تدروو ( 221220 : هناويد) راشب
 .(3/2 : لماكلا) ملكخلا هللا ديبع ةريغملا وبأ :وه ةعرق نباو (416 : نيتعانصلا )
 مجعم ) ه 382 ةنس يفوت . يتالقابلا خيشو ديرد نبا ذيملت . يركعلا ديعس نب هللا دبع نب نسحلا
 . 2233/8: ءابدألا
 .(109/19 : ءابدألا مجعم) ه 335 ةنس قولا يلوصلا ركب وبأ : ىيحي نب دمحم
 مساب دروو ( 250/19 : ءابدألا مجعم ) و ( 158 : نآرقلا زاجعا ) يف درو امك يرابنألا يلع نب دمبع
 (68 : مامت يلأ رابخأ ) و ( 14 :ةقرو : ةرضاحملا ةيلح ) يف صصنلا سفن عم يرابنالا دمحم نب يلع

 مجيعم ) يف هتمجرتل اديزم رظناو . دمحم نب يلع هنأ هققحع ححصب ( 59 58 : يرتحبلا رابخأ ) ينو
 (340/1 + نادلبلا
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 1 ٍناَتَه هاَدْعَّتلا ٍلِطَم ٍحباَسو
 (195 !) ناو ريغ يزيمأ ءاّرجلا ىلع

 همئاوق امظت ملو صوّصقلا ىبظأ
 نامظ ناير يف كّينيع ٌلَّخف

 ميز ىّصَحلاو احيِشُم هاَرك ولو
 نادحيو 06 ىقع نم شليانلا ني

 ةرفح نأ تنك مل نإ تسقبأ

 اذه : لاق .يردأ ال : تلق ؟رعشلا نم اذه ام : يل لاقو
 هنأ يري : لاق ؟ كلذ ىنعم امو : تلق « دارطتسالا : لاق وأ « ُدّرطتسملا
 2)(لاقو) لاقف (53) «ناثع ءاجه ديري امنإو سرفلا ْفِصَي

 : يرتحبلا

 هئدروأ ولو ىَذَق ُفاعي نإ ام

 (54) لوخألا ِهْيَوَدْنَح َقئالخ موي

 ام : لاقف ا يبا نم اذه تذخا كنإ : يرتحبلل لل ليقف لاق '

 : لاقف زتعملا نبا اههعبتو (55) لوقي امف هعبتاو هنم ذخخأ نا يلع بتاعي

 .ناظم نم هيلع تضنو ام لك نم ميغتلاو .ىتش :باو أدل
 .انبا نم ةطقاس لا

 . ليصافكا © صوصفلاو . عياتب تبص اذإ :ءاملا تنئله نم : ناتهو .(434/4 : هئاويد) (52)

 , ماشلاب ةيدم : رمدتو .رفاحلا فرط كبس عج : كبانسلاو . ةفرغتم : ميزو . يورع ١ تايرو

 . ةيضفلا عجارمل اهب تبل 3 .(158 : نآرقلا زاجعا) و .(69 68 : مامن ينأ رابخأ) (53)
 .رعاشلل اودع ناكو لوحألا هيودمحم يضيرعتلاو سرفلا فصو يف .(1775/3 : هناوبد) (54)

 .(70 : مامت يأ رابخأ) , .(159 : نآرثلا زاجعا) (55)
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 (56) بّهشألل ًارفاح اهم ٌدَقأَف

 يلإ بتك» : لاق ًاضيأ يضاقلا : نْسُحلا ةياغ يف ٌدارطتسا وهو

 متاح وبأ اندشنأ : لاق ديرد نب ركب وبأ يندشنأ : لاق هللا ديع نب نسحلا

 : هنع هللا يضر تباث نب ناحل ةديبع يبأ نع

 ييثذح يذلا «2!ةبذاك تنك نإ
 ماشه نب ثراحلا ىَّجْم توجنف

 مهتود ؟"*لئاقي نأ َةّيِحألا َكرَت
 (57) ماَجِلو ٍةّرِيِط سأرب اَجَنَو

 : (58) رّخخآلا ٌلوق هنمو
5 ٍِ 000 0 
 اننأاك ىتح سمشلا نّرَق ٌرَذ اف

 ماشه نب دمحأ يكحن يعلا نم . 27 1 0 6 09
00 
 : يرعملا ءالعلا يبا لوقو

 - م -

 اهَداَجآ .نون ّلثم لاله حالو

 (59) لاله نبا بتاكلا ٍراَضْنلا بؤذب

 ,ةفداح : اباد نع

 . لباقي 5 255 ليل

 . هلاويدب دوجوم ريغ تيبلاو . كهجو دلع نع : ةياوربو ةبن نودب .(415 : نيتعاصلا) (56)

 : مه مالعألاو - ةرمطلا : هثلؤم ءاّدعلا داوحلا : رمطلاو .(215 : هناريد) (57)
 . هتمجرت تمدقت دقو . هللا دبع نب نسحلا ل

 : نيفلؤملا مجعم) ه 255 ةئس يفوت . روهشملا يوغللا يناتجسلا دمحم نب لهم متاح وبأ
2/4). 

 اه 210 ةس ينرت خيراتلاو وحنلاو ةغللا مالعأ نمو ليلخلا يرصاعم نم ىنملا نب رمعم ةديع ربأ 35

 .(142/2 : يلرعلا بدألا خيرات )
 هجعم ) يف اذه ماشه نب دمحأ ةصق رظناو ( 188 : هناويد ) يلصوملا مهاربا نب قاحسا دمحم وبأ (58)

  نايبلا دف : يعلاو .اهالعأ : سمشلا نرقو . علط :رذو (5/6 : ءابدألا
 . راضنلا يراجب : ةياورب (1197/3 : دئزلا طفس) (59)
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 هدشنأ ام هلمو : ًادارطتسا جورُحلا نوُمَسيف نويغالبلا حّماستُي دقو

 :(99 :س) (60) ءاقرلا يّرسلا لوق نم يضافقلا

 ةعيِطق مهب اَنَل ٌهاَشْولا انت
 جوص
 م

 هب ٍىمري م نحل مهسب ىَمرُي
 مهبولق ب باصأ نامزلا تيل(196 ١

 ةباَرِجِب وأ هللا دبع نبا اَنَقب

 ىلإ مذ نم َجَرْخَب ام دارطتسالا اذه نم عقي دق هنإ » : لوقي يمئاحلاو

 : ريهز لوقك دم

 لَو 657 ناك ثيح ُوآم .ليخبلا 3

 (61):ُمرَه ِهتاَّلِع ىلع َداَوَجلا نك

 اتا هلك كلذو : ادارطتسا جورخلا ىَّمَس نم عّيهم يف ًاضيأ ىَرَجو
 هيف ام ٌرهشأو .داتعملا ظفللا ريغب دارملا ىنعملا داريا باب نم لوقلا يف
 ا لوقلا ىقوتسا دقو . ءانبلا باقلأب بارعالا باقلأ ةيمست ةاحنلل
 جورخلا يف ًاضيأ "© دعنأ امو .(62) ٠ صئاصخلا» باتك يف حتفلا

 : (63) حاصلا نب ِرْكَب لوق مذ ىلإ حدم نم دارطتسالاب

 . لح ءّأادب مب

 .ةقلشلا ببال 60

 : نيفلؤملا مجعم ) ه 312 ةس يفوت قيقر رعاش . يلصوملا ءافرلا يرسلا نب دمحأ نب يرسلا وه (60)

 . يرخأ ةياورب (21 : هناويد ) يف نيتيبلا رظناو ( 4
 هرسيو هريسع ىلع : ةتالع ىلعو ( 10 : ةقرو : ةرضاحملا ةلح ) يف صنلا رظناو .(9] : هناويد) (6/)

 .روهشم ينرع داوج ناس نب مرهو
 . بارعالا لع لوقلا باب .(37 35/1 : صلاصخلا) (62)

 : تايفولا تافو ) يعازخلا يلع نب كلام ىلإ لضتناف تام نأ ىلإ فلد ينأب لصتا سراف رعاش (63)
 اع 259 ةنس يفوت . فارشألاو داوجحألا نامرفلا نم قوط نب كلام : وه تيبلا يف كلامو (
 عمج : تافعلاو (81 :رعشلا دقن يف عيدبلا ) يف نيتيبلا رظناو .(142/2 : تايفولا تافو)
 . لففلل بلاطلا : فاع
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 ثلام ره يف ثحبمأ ىلا مي هلال - 4 - 5 1 ١
 42 . و 5 - 9

 يبلطم تمر اَمب اًيعأ :.ونردقو
 ع

 هناقُعب هلاومأ َْتَيِقَش ًىتف
 لثت حامرأب سيق انّيِقش اك

 هّرخآو جورخ هلو َنأل جورُحلاو دارطتسالا ع و َنَسَح اذهف
 راصف م نِم وه حودمملا ًاكلام 'نإف . ُهُنَح فعاضتو ٠ ةارطتسا
 بهذمل القت ل بيطلا وُبأ هب ٌدرطتسا اممو .هحدم يف ةدابز ٌدارطتسالا

 : روفاك ءاجه يف  حاّطَنلا نبا

 و 0-0

 هلهأ رهدلا ىلع ًالفْيَغ هبا تومي

 (64) ُبيِبْشَو كلام ٌاظْيَع تام اك

 ةديصقلا تسيل ذإ بابلا اذه تايبأ نم زم هريغ مقوم عقب مل هنإ ليقف

 . طقف ةياكحلاو 7 (7) هيبشتلل نكل نْيروك ذملا نيلجرلل اجه الو احدم

 (197 ) ةيلاثم ةيلوأ نم انه ؛يطولاو : جاَمذإلا : يناثلا عونلا
 ٍِتجَمَد :  اولاق «ولاغذإلا وأ رلوُدلا يف 99 هّعوضوم نو . مسالا ما عع

 . ضعب يف اهئازجأ ضعب ْتَلْخاَد ئأ٠ ٠ اًهْيَرْفَض : قأرما َبئاَوَد ُةَطِشاَملا
 لعافلا يف لقتل . صولا هب ٌليطُن الف ٠ نيب - جند نيش ةرفصلاو

 ديري امنإ وهو : هْيقوصوم نم هب َحّرّصملا ديري هنأ ملكتملا يري نأ : وهو
 (65) ميكو نبا ركذ اك هروص نمو . ًاجاَرذإو اطلت امهنم 6097 مفملا

 . هيبشتلا 9" ١1:
 . ةهعضرع ءّآادب فل

 شما : 2 لل

 بلف يف ةلامر) و (41/2 : ةدمعلا ) يف هيلا هتبسن رظناو .( 524 هناويد ) قحلمب دوجوم تيبلا (64)

 .بيبشو كتاف : ةياورب (16] و 16 : ءاجحلا ىلإ حيدملا نم يبتخلا تايروفاك
 ., ةهزتلاو هباتك ىلع فقأ ملو هنمجرت تمدقت دق يببنتلا يلع نب نحلا :وه عيكو نبا (65)
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 هللا دبعل (66) رهاط نب هللا دبع نب هللا دّيبع لوق ٠--- ةهزنلا » باتك يف

 : (68) دضتعملل هترازوب هّتّنهِي (67) بهو نب ناملس نبا

 انسوفن يف انقاعسإ انرهد ىَِبَأ

 مركنو بحن نَمِيف اتفقا
 اهّمِتا مييف َكاعن :هل انلقف

 (69) ُمّدقملا مهملا ْنِإ .انّرمأ ْعَدو

 ىلع لخد هنأ ىّكح 220( بتاكلا فسوي نب دمحأ أ ًاضيأ ٌركذو

 هيف در وهو (71) ةَدْعْنَم نب ورمع 0و0 باتك هدب يفو نوماملا

 اذه يف َرَظُلا 2017 يديدرت يف (72) َتْرَكْفَأ كّلعل) : لاقف ٌرظنلا
 د لاق . نينمؤملا ريمأ ايا معن : لاق ؟ باتكلا

 - نينمؤملا ٌريمأ هللا 205لنيَأ يباتك 21027 تبتكو هيراعل هلايتحاو
 ام نسحأ ىلع ٍةعاطلاو 940( عمسلا ) 2 ءدانجأو ِهِداَوَ نم يليق ْنِمو

 الأ « مهلاوحأ تليخاو مهقازرأ ترخأت موق ةلاح اللا نوكت

 2412 : ٌمدمعلا ) نم حيحصتلاو هورمع نيا : باو نا

 .انضيأ ةدمعلا نم ءابلا ةدايزو .ديدرت :باو أ ا اد
 .ةدمعلا نم ةدايزلاو ءابتك :باو أ ا

 .نينمؤملا ريمأ ىلإ :ةدمعلا يفو ءوليأ : با 6١
 .ةدمعلا صن يف ةدوجوم ريغو ,أ نم ةطقاس 44
 1 نم ةطقام 4

 300 ةنس يفوت نوماملا صاوخ نم ناك . رعاشو بيدأ . دمحم وبأ . رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع وه (66)
 .( 2466/4 : يرثحبلا ناويد) ه

 .(136/3 : ضصيصنتلا دهاعم) يبسايعلا رصعلا يف ةرازولاو ةباتكلاو ةسائرلا ليلس (67)

 : . سايعلا يتب كولم دحأ (68)
 .(136/3 : ضصيصتلا دهاعمم) و (41/2 :ةدمعلا) يف ربخلاو نيتيبلا رظنا (69)

 :ءابدألا مجعم) ه 213 ةنس يفوت .نومأما ناويدل اسيلرو اريزو ناك ٍقوكلا رفعج وبأ وه (70)
5/). 

 مجعم ) ه 214 ةنس يفوت . ارعاشو اغيلبو ابن ناك : نييسابعلا ءاغلبو نومألا باتك نم لففلا ربأ (71)
 .(107--106/1 : نيينلاو نايبلا) ماه يف ايك اه 217 ةنس وأ .(127/16 : ءابدألا

 .(ركف :ناسللا) دحاو ىبعمب ثركفو تركفأ (72)
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 هباطلسن ( 100 با) هتامعإو . رابخإلا يف ةلاسملا هجامدإ ىلإ ٌدمحأاي ىرت
 : ىلاعت هلوقو ) .(73) رهشأ, ةينامع قزرب هل رم ' ؟ةراكللا ْ

 هنأل عاف (74) ورم لأ مكر يِذْلا لق ؟ اًنَديِعُي نما: : َنوُلوُبسم ١
 لع اناهرب لوألا ةرطفلاب جاجتحالا ٌركذ لعافلا ركذ ةرورض يف جتذأ
 ٠ برغأو دارطتسالا نم مالكلا يف لأ عينا اذهو و 20560( ةيناثلا ةّحص

 هلصف (198 ) ًالولو ٠ نيمضتلا نم ةبئاش هيف تاكو ٠ ًاكلسم (75)

 . ًايمضت ناكل هتيهامل موَقملا .هنحل مّقملا . هل ّقحاللا

 ةيلاثم ةيلوأ نم 97(انه) ءيطوملاو : عيرفتلا : يناثلا عونلا
 ةبسانمل لصألا ةلباقم ٍِل يذلا عرفلا ظفل نم هقاقتشا ىلع هلقنو ١ مسالا

 وه لعافلاو .ًاضيأ نيب: يروهمجلا ىنعملل يعانصلا ىلا
 ديزي رخآ ًافصو هنم َعّرمُي مث ًافصو ملكتلا َدِصقي نأ : "**(ًافيأ)

 : رتعملا نبا لوق ةعبدبلا ةيئزجلا هروص نمو .ًاديكأت فوصوملا

 (76) هفيط نم بّذكأ هدعوو

 ًبِذك ْفصب دو . هظحلا عد هنع عرف همالك َعَدخ فس را وه انبي

 : (77) سأك يام ُفصب ًاضيأ لاقو . هِفيط َبِذَك هنم َعّرَف هدعو

 .بب نم طقاس نيتوقعلا نيب اما 5“»
 با نم ةطقاس ا 160

 .با نم ةطقام مومل

 . طيس رييقل عم (42--41/2 1 ةدمعلا) (73)
 51 : ءارسألا (74)

 .(42/2 : ةدمعلا) (75)

 و (88/) : بجحلا عفر)و (42/2 : ةدمعلا ) يف هيلإ هتبسن رظناو . هناويدب دوجوم ريغ تببلا (76)

 .(89/3 : صيصختا دهامم) و (135/3 ٠ زارطلا )

 ,(227 : هناويد ) زرسعملا نبا (77)
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 هذخ نم اننول ةرمُح نأكو

 زل نم اهميسن 30”(بيط) أكو
 ك0 0150 مادملا ع اَذِإ ىح

 رع نم 100 َْ اهرغث ع 5 030 ِ 3 2

 هنيع دِعاوم ينّرِجنُي لاز ام

 ٍوِرَمَخ نم هقير تسحاو .همق

 . ةوالطلاو ةجيبلا ةيامنو نسُحلا ةياغ يف (78) عيرفت نالٌّوأْلا ناتيبلاو

 عي رفتلا طرش ِمَصَقَن دق هنأب «ةدمعلا » باتك بحاص هدقتنا دق ثلاثلاو

 نحل يف : ةجرد لوألا ىلع ًادئاز ٠ نيفصولا نم رخآلا نوكي نأ وهو

 ىلع الإ يفخ عون وهو . ّمْذلا دصق نإ حبقلا يف وأ : حدملا دّصق نإ

 0120( لوق ) نسحلا عيرفتلا نمو» .(79) « ةعنّصلاب ريصبلا قذاحلا

 : (80) يربونصلا

 هغالص نم هئانون تأّطخأ ام

 ِهَدَق نم هناَمِلأ الو .ًاثيش

 ِهرْعَش نم هتسانفكتا انأكو

 هذخخ نم ٌهُساطْرِق امنأكو
 هل

 م20

 أ نم ةطقاس 1“

 . ةدمعلا يف اذكو جازلا ا اعل

 . ةدمعلا يف اذكو . هئيسحف : بال 400

 0 نم ةطقاس اندم

 . ةدلج نم خبال للا

 ,(42/2 :ةدمعلا) (78)

 .(42/2 : ةدمعلا) (79)

 بلح نكم .رعاشا .ركب وبأ ٠ يك اطنألا يلحلا نيسحلا نب دمحا نب دمحم :وه يريوصلا (80)

 وأ هناويدب ءاوم نيدوجوم ريغ ناتيبلاو . ( 91/2 : نيفلؤملا مجعم ) ه 334 ةلسا يتوتو . قشمدو
 (60 : ءاقلبلا جاهنم) و (43/2 :ةدمعلا) يف هيلإ اتينا رظناو . هتمحب
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 ةازريش نبأ نوق كنذكو ٠ 12 نك ةبتر ديزي فيك هيلإ رظناف
 اهئايب ّنأكو . اهتروص لاكشأ اهّطخ ّنأك» : ةبتاك ةيراج فصي (1991)
 . اهرعش ٌُداوس اهدادم نأكو ؛ اهظحلا جلع اهتبكس نأكو ٠ اهيلقم رس

 د40 نأكو . اهلياثأ ضعب اهملق نأكو : اههجو ميدأ اهّساطرق نأكو
 ٍةَعاَرَبب ديري ًامظن تاعيرفتلا هذه ٌريظنو .(81) «اهقشاع ْبْلَق اهَّطَمُت

 يلع نب رمُع يبأ ٌلوق ناسحإلا ةياغ يفو :رثنلا ىلع مظنلا
 : (82) ىعوطملا

 هك قطع كانك نوعلا كك
 ورطس "15 مئار ساطرقلا قْئاَو يف

 هجست َدِحاو يشولا لثب ىئأف
 هرطق يناث ضورلا ِرهَز لثم وأ

 رج رحس هلم يك احب طخ

 ِهرْفَث ٌولْؤلو هضراع زارطو

 : (83) روصنم وبأ َدشنأ ©1(اه) كلذ ضيقن يفو

 يور ال ةباتكلا يف يعد

 ةهيدب الو ٌدَعَي اهف هل

 . اهطقن امئأكو ءايال انيفت

 از هدب نرقت

 1 نم ةطقاص مدل

 .(43/2 : ةدمعلا) (81)

 . هلم رغص عم ءارعشلاو ءابدألا نابعأ نم اح حبصأ باش . يلع نب رمع صفح وبأ 7 ره يعرلتملا 820

 : ةمببلا ) يف 'ءراتخأ رظنأ . قيقر هرعش . انك هل فلأو . يلاكملا لضفلا يبأ ربمألا ةمدخم لصتاو

 , (434/4 : ةميشيلا) يف ناتيبلاو (4

 ىراخم باتك رهظأ نم وهو ينودبعلا نوديع نب دمحأ روصنم وبأ : نوكي دفو . يبلاعثلا نوكي دق (83)
 (43/2 : ةدمعلا )و ( 118/1 : ةميتيلا ) يف ناتيبلاو ( 76/4 : ةميتبلا ١ بذع رعش هل . اهئارعشو

 . هيرك ادبأ اهرشنف : ةياوربو ةبسل نودب (90/3 : صيصنتلا دهاعم) و

468 



 هيف قير نم هقئاود ُثنأك

 ُهيِرَك ًادبأ اهُحيرف ء:قالث

 : ظن هيفو ليللا ةفص يف بيطلا يبأ لوق عيرفتلا عيدب نمو
 6 5 0 و 2 +
 يداك ينافجا هب بلقا

 (84) اًبونذلا ِرْهَّذلا ىلع هب دعا

 : (85) آلا ٌلوق ًاضيأ هعيدب نم كلذكو

 ُدَّمألا اهلع َلاَط ْناَلْثَط
 دَضت الو ُملع الف اًَرَّثد

 اَدَجَو انأكف ىّلِبلا اسيل
 (101ب) ٌدجأ ام ضعب : ةبحألا دعب

 : هلوق يف ينادمحلا لضفلا وبأ عدبأ دقو

 همساك هانعمك هاركذك ليلو)

 (86) نقئاف رابداك ٍداَّبَع نبا نيدك

 : (87) ©17(هلوق يف ًاضيأ يمزراوخلا ركب وبأو

 هظفل كلاي سيل ةييدبلا حْمَس
 هلام .-نم هطاقتلا افاكين

 .اب نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .(267/1 : كاويد) (84)

 نانيلا دروو (379 : صيخلتلا ) و ( 87/19 : يناغألا ) يريمحلا -.بيهو وأ - بهو نب دمحم (85)
 : يناغألا ) يف عسوتب هتمجرت رظناو ( 61 : ءافلبلا جانع) و ( 44/2 : ةدمعلا ) يف ىرخأ ةياورن
49 
 . عدبملا بتاكلاو رعاشلا ةمجرت تمدقت دقو (44/2 : ةدمعلا) و (300/4 : ةمتيلا )86( ١

 : ةميتبلا ١ له 383 ةنسا يفوت ناتسربط نم بيدأ رعاش“ سابعلا نب دمحم . يمزراوتلا ركب وبأ (87)
 .(91/3 : صيستلا دهام) و (44/2 : ةدمعلا) يف تايبألا رظناو ( 4
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 «هفويسو مئتزع مم
 (200 أ) هلابقإ 6-0 6 نِهدح نم

 0 تست ٍبْطَخلا يي مُسسَعَم

 مئلم ٍجاَجّملا تحن
 : هلوق يف بّيطلا وبأو

0 5 0 1 
 هبايث يف هعاطقا ىلإ رسيسأ

 ِهِماَسُحِب وراد نم ِهِفّرِط ىلع
 انقلاو ةيبلا نم 10 يكلم امو

 (88) ِهِماَمَع تالطاه ىَدَّبِعلا موُرَو

 : مامت يبأ لوق يلمح نم هليصافت. َلَواَتت ”هبرفت وهو)

 ِهِلْيَن ضعب فص كانتا اف اولاقو
 (89) 09 يدنع ام لك هدنع نم :مهل تلقف

 : (90) هلوق يف ٌرايهم عدبأ دقو

 مس نق هيما ”ايقوتلا ”انينرصت نيف

 يِِمللِحَو مهِرتو ةليل خلاله طبخ
 : (91) هلرق هلك كلذ نم ؟'**عدبأو

 . حيحص امهالكو . هيترطم امو : اب دلل

 .با نم طقاس نيكرقعملا ني اه دك لللنل

 , كلذ نم عدبأ دقو : با 20

 . ديعلا .: ىّدبعلاو .. سرفلا : فرطلاو .ضرألا : عاطقالاو .(116 115/4: هئاريد) (88)
 . هريق يف الو هناويد يل هيلع فقأ ىل (89)

 . ىرخأ ةيلور ناويدلابو .هتمجرت تمدقت دقو ( 270/3 : هناويد) يمليدلا راهم (90)
 .(198/2 : هناويد) ىملينلا راهم (9!)
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 روعشلاك ليت ةَمِخفَو

 ماف -
 ةعملب

 دتها

 عومَل 58 قرب ِ

- 

 00 ترشي  (لشرلا): "بنا نم ةجاح ىلإ 0

 عولطل يدتها اه ىّتح سمشلا اه

 عابشإلاو ل عيصرتلاو ( ةراعتسالاو عيرفتلا هيف كر امم وهو

 :.92) يردتكسالا رهاطلا يبأ لوق هروص معيدب نمو. «عوملا : : هلوقب

 امل

1 

 ليقلل

 م0

 لكلا

)26( 

(92 

(93) 

 ةرسضخ دقاعم تقر
 2 م تارعو

0 2 > (123) 

 ابنأكف

 هر 2
 امنأكف هاتفا تدعجيو

 ييِدْلِجَتِو هدهع نم

 ٍدّعَجَحلا ِهِقْلَخ نم ةقورسم
 ىرولا معز دقو وفْجَي هلاب 1

 د40 (يدّلا هجولاب صني ىدنلا أ

 ةدسع ةفو ٠ هئعد ال

 ِدّمْلُجلا مط ٍتوقايلا يف : تقر

 لو يف رخأتملا (125) يرصملا نسحأ دقو

 2 : طي 0
 هلم“ رس اي د ىشا ى ابجحم

0 2 
 نع ارغلا هئرغ ةننغا

 . ترجم :اببا

 ١. نه ةطقاس

 . .قورم

 .1 ئه طقام تيلا -

 . ىرصبلا

 . جرس نع ءارغلا هترغ
0-0-7 

 + هيفا متع

 : وه يردنكمالا رهاطلا وبأ

 ضرافلا نبا

 ليعامسا

 .(46 : هناويد)

 (93) 6 جرا 2م

 لو ( 47 46 ةبرصملا ناار نك ب رهاطلا وبأ وأ
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 0 ا 1 ل
 كرم وع دارين ! رعي سيو + صحلا نأ نر تايلرجلاو

 م يطوملاو : جورخلا وهو هيجوتلا "77 عون ةمسق نم يناثلا عونلا
 يف لقنلا (1)0 أ) ةبسنو . هلبق عاوتألاو سانجألا رئاس يف ءيطوملاك
 دي هنأ ملكتملا يري نأ وهو ليافلا يف لقتلف . هتاذب حضاو مسالا

 هجْهن يف ىداَتيف . هيلإ لوقلا جرب ٌرخآ ديري امنإ وهو :ءيش فصو
 م (200 نطل عونلا اذه طرش نمو , 39! هيوص يف ٌرمتسيو
 برقو :٠ هئبارغو ىنعملا ءاصقتساو « هّتماخفو لغلغتلا فّرشو : هّتفاشرو
 نم اهل لعُجو هيلع تلج اَمِل- هل سفنلا دمت ىتح . هُيسانمو ٍدِصْقَملا
 ًابرطو ًايناحْوَر ًاطاسبنا  ءايشألا نيب تاكارتشالاو لّصولاو بسلا كاددإ
 : (94) ليللاو موجنلا ةفص يف هلوقك . ًايناسفن

 هد ع عقلا "رشا
 ٍبوُقُقب نشب 7 لآل هيفو 1
 هحبص هوض يف ليللا َداوَس ناك

 ٍبِثَم ضايب يف يبابش داوس
 هرشي يكشَب سمشلا 220 يذن نأك

 يبيسنو يخأ دواد نب يلع

 دمحأ نب دمحمل يلوصلا اهدشنأو : يولعلا دمحم نب لعل وه ليق
 نب ركب وبأ مِمس ال هنأ يكُحو .دعجلا نب دواد نب يلع يف ينايصألا

 1 شنملا < كيب وا[ يم 1
 .ةقصو :باب طن»»
 ظفل ! بن ال م(

 ميدل 0 2 كك

 عقر ) و ( 208/2 : بادآلا رهز )و ( 30/1 : دنزلا طقم ) ينوككلا يولعلا دمحم نب لعل تابألا (94)
 ه 245 ةنم قوتملا رعاشلا يتوكلا يولعلا رفعج نب دمحم نب يلع هلعلو ( 107/1 : ةروتملا بجحلا

 .يلوصلا بتك يف رعشلا .ىلع فقأ ملو (188/7 : فلما مجعم)
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 امنإو اولاق .ءطق جورخلا اذه لثم تعمس ام هّللاو» : لاق هجورخ ديرد
 :(95)هنبا رفعجو دلاخ نب ىّيحم يف ديلولا نب ملسم لوق نم هّدخأ

 ةليل بر نأ نيردت اكن دج
 (02 ب11313 رشا كنورق نم اًهاَجُد ناك ٠

 (ند3) (ًةرغب) تا ١ 0 ٌّ مل م1200 تقرأ

 مّ ما علام 7 2 82 ّ
 رمعج ركذي نيح ىسيح ةرغك

 . 5 0000 5 هب 3 91

 . ةروهشملا هتيئاف يف ٠ هجورخ ذخأ امنإ ءيناه نب دمحم نأ كشأ امو

 : (96) هلوق وه ءيناه نبا جورخو .اذه يولعلا جورخ نم

 ج رجفلا َدوُمَع نأك

 رفعج ةرغ سمشلا عاول ثأك

 ًافْعِ ُهالط تدادزاف 0*213َنْرَقلا ىأر

 اذه لوانتو . هيف طرتشم وه ام نيِجورُملا نيذه 136 يف اهل روت دقن

 : هلوق يف لوانتلا نسحَأف يرعملا ءالعلا وبأ (202 أ1) ىنعملا

 ٌةجاح ًرسمشلا لأ نأ ْتفَلَح دقو
 (97) اهئيب انوي َرثلا كئلأس نإف

 ل رشني ل كل

 تلجأ ءأ د »ا
 .بب نم ةطقاس ب ط2

 . قرفلا : ب ل

 . نم أ اددل

 ككل

 تاقبط ) ه 208 ةنس يفوت عيدبلاب متعا نم لوأو . ةفوكلاب أشنو دلو . مدقنم رعاش ديلولا نب ملسم (95)
 نيذلا ةكماربلا نم سابعلا يب ءارزو نم نالعلاو . ( 316 : هناويد ) يف ناتيبلاو ( 712 : ءارعشلا

 . ديثرلا نوراه دب ىلع مهترزجمب اضيأ اوربشا
 مجعم ) سلدنألا ءارعش رهشأ نم ه 362 ةنس قوتملا يسلدنألا ءيئاه نب دمحمو .( 209 : هناويد ) (96)

 ,(63 : يبلدنألا ركفلا خيرات ١ و (92/19 : ءابدألا
 .(897/2 : دنزلا طقس) (97)
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 فطلتلا نسح هيف هل فوت ام هققاشرو ٍصُلخَلا فطل هل مك دقو
 ذؤاذدتلالاو ةبسلا كاردإ ةوالحو ةبوذعلا نم 360 هلع رفوتف + هتراشإو

 نمو . هُيليضف تربو هّنب زم 21377 ترهظ ام لعفلا ىلإ ةوقلا يف ام جارخإب

 : يبنتملا بيطلا يلأ لوق جورخلا حيلم

 اهل ١ تلقف. اهتيري نيب ”اشن تّرَم
 ؟اًبّرعلا نداشلا انه ّسَناج نيأ نم

 ىَرب : ثيغملاك تلاق 5 تكَحضتساف

 98( 5-5 03 نم وهو ىرشلا ثيل

 يف هلوق ينف ءالعلا وبأ اّمأ ٠ نيذه ريغ رخأ مضاوم يف ًاعم اءاسأ دقو

 : جورخ

 :اهلا تلقف ًانالدع ٍةَرْهَمِب تهاب
 (99) رَّضُم يف ٌدحْملا ناك ُيِصْيَصُقلا ًالول

 : جورخ ريغ يف هلوق ينف بيطلا وبأ امأو
 ل 0 2 للا د اا

 ريمم يفد ديلا نأ“ ينحل تحمل

 , هل هيا مقل

 . ترهظو هلا ب ند»

 . ثيفملاك انأ يأ : ثيغملاكو . يلجعلا رشب نب يلع ثيغملا حدم يف ةديصق نم ( 239/1 : هناويد) (98)
 . حودمملا ةليبق : لجعو . باغلا : ىرشلاو

 . خوتت نم يصيصفلاو . ةعاضق نم ةرهمو ءانجولا ىلع دوعب تهاي ريمضو ( 134/1 : دنزلا طقس ) (99)
 نب ددأو رت ىلإ بمتلا : رتحيلو . دعم نب رازن نبا رضمو .ددأ نم : ةباورب (73/1 : هناريد) (100)

 . نملا وبأ ناطحق
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 : عيبرلا نب لضفلا يف هلوقب نالذخلا اذه ىلإ ساون وبأ قبس دقو
 يرقت نم أ ال فيك

 (101) هرقن نم هللا لوسر نم

 رع دق ويح نب ناطلس نب دمحم نايتفلا وبأ نسحأوا
 هنم زارتحالا يف (102) « ةقيدحلا » باتك باحصأ نم 0*2( يريِعُفْلا )

 : هلوق يف

 ترداغ ام كموقل عام
 كل | م مه ِ : 2 01

 نويعلا اهم ةعيبر ضغت
 (103) ٌرَضُم تضل لوسرلا الولو

 اذه 3 انيهتنا "هاو هتلع لوسرلا ءانئتسا يف ءاش ام نسسحأف

 ام هانيَقو ( 203 أ) دق انآ ىرن دقف : سنجلا اذه يف انمالك نم ّدَّحلا

 سنجلا يف لقنلو انه هيف لوقلا عطقنلف . لاحلاو تقولا بسحب هل يغبني
 . رشاعلا

 ,سريح نيا :باو أدل 3“
 ب نم ةطقاس ل دعا

 .أ نم ةطقاس لا
 .انيهتنا اذإو : ب دل 140

  يبمابع ريزو لضفلاو .279(2 : حشوملا) يف ىرخأ ةباوربو (430/2 : هناريد) (101)

 ةلاسرلا ) ناباتك هلو . هيلع فقأ مل يبسلدنألا تلصلا ينأ نب زيزعلا دبع نب ةبمأل ( ةقيدحلا باتك) (102)
 ركفلا خيرات ) ه528 ةئس يفوت رعاشو بتاك فلؤملاو . ناعوبطم ( نهذلا ميوقت ) و ( ةيرصملا

 ,(4 : يسلدنألا

 . ه473 ةئس يفوت ةمائرلاو فرشلاو دحملا يف ةقيرع ةرسأ نم يروس رعاشلاو ( 238/1 : هناويد) (103)

 .(282/2 : ضيصنتلا دهاسم ) ينرغملا رعاشلا سوبح نبا ريغ وهو
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 ربركتلا : رشاعلا سنجلا

 راركتلاو .« داعأو َدْدَر : ًاريركت َرْرك« : مهوقل لوأ لاثم وه ريركتلاو
 هيف ٌرُثكت ام باب نم وهو + ريثكتو غلام (1) هين ()(وه) هيف

 دصقل هلوأ نم ةحوتفملا افلا يهو ةدايزلا 220 قاب ُتْلُكَف نم «20ٌرِداصملا
 ٍباَمْلَاَو «*) ٍراَدْهّاك لعفلل بحي ام ريغ ىلع ٌرخأ ءانب هؤانب راصف ةغلابملا

 8 ادبأ ءاتلا هذه نوكلو . ٍراَبستلاو ٍلاَتْقَلاو ٍلاَوُجّقاَو ٍداَدْرَاو قاَفْضَتلاو

 ضعب ةداعأ ترج يتلا ةثالثلا ءانثتسا ىلإ خخ ال ةحوتفم نوكتأ نأ اهنأش

 ءاتلا رسكب اهجورخل لاضتملاو ُءاَقَلتلاو ناّيبتلا : يهو اهئانثتساب سانلا

 اك-- تناك ولو . ِةَلِع ريغل تّقحل امنإو . ةغلابملل اهيف هاثلا نوك نع
 امك-.- ةغلابملل ةحوتفملا ءاتلا نوكلو : ةحوتفم تناكل ريثكتلل - ليق

 ضرغلا نأل راركلاب سنجلا ةمجرت نع انبكن - ةظفللا عوضوم يف ٌرقتسا
 مسالا لقن نم هيطوملا ماتو . طقف لاثملا (103 ب) لطم وه امنإ
 وأ ددعلاب دحاولا ظفللا ةداعإ : وهف لعافلا امأو . هتاذب نْيِب ةيسنلا نايبو

 . ًادعاصف نيترم لوقلا يف ا ( عونلاب وأ ددعلاب دحاولا ىنعلا وأ ) عونلاب
 0 0 هرهوج يف ًائيش ؟يشا 60( هي) هباشي لومحمل مسأ ريركتلاو

 + يظفللا ريركتلا : امهدحأ : ناعون هتحت لاع سنج وه كلذلف

 ا نم ةطقاس 9

 . هعمج يضتقي قابلاو .ردصملا : ب و أ

 .قاحلف :1 ب »»

 .دادؤلاك : با »
 .5 نم ةطقاس ل

 با نم ةلقاس 595 لك

 )١( تاحلطصملا قحلم رظنأ .
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 نأ امإ هنأل كلذو . ةبسانم هَمَسْلو : يونعملا ريركتلا : يناثلاو . ةَلكاشم
 وهو يظفللا ريركتلا وه ظفللا ةداعإف ٠ ىنعملا ديعي نأ امإو ظفللا ديعي
 : ةبسانملا وهو يونعملا ريركتلا وه عملا 204 1( ةداعاو ٠ ٌةلك املا

 وتلا يف َز يف ةيطولاو :٠ ةلك اشملا وهو يظفللا ريركتلا : لوألا وبلا
 ةلمجف : ةبسّنلا نيب مسالا ّلَقنَو . سنجلا يف ءيطوملا ٍِس ُكَردُمف
 « ًاكردم كلذك 7 ناك نإو لعافلا ىلإ ُهُطَخَتلف . هتاذي سس ء يطوملا

 . ادعاصف نيترم عونلاب وأ 57 هنيعب دحاولا ظفللا ٌةداعإ : وه ٌلعافلاف
 : يناثلاو . ُداَحْنالا : امهدحأ : ناعوت هتحت طسوتم_سنج وه وتلا اذهو
 : قالطإلا ىلعو هجو لك نم ناظفللا َدِحّتَي نأ امإ هنأل كلذو « ُهَبَراَقُملا
 بقلملا وه اذهو هوجولا ضعب نم اًدحتي نأ امو «٠ ًاداحتا بقلملا م اذهو

 : ةبراقم

 ٍةبسن نايبو ٠ . مسالا ةيلاثم ةيلوأ نم يطوملاو : ُداَحْنلا : لوألا عونلا

 ٌةداعإ : وه ٌلعافلاو . هتاذب نيب لاعتسالا يروهمج نم مسالل لقنلا
 سنج وه عونلا اذهو . ًادعاصف 0 00 ىلعو ددعلاب دحاولا ظفللا

 9 كلذو ٠ َسيِنْجّلا : يناثلاو : : امهدحأ : ناعون هتحت طسوتم
 )وه قالطإلا ىلع نيظفللا داحتا عم 0 ٍظفللا ىّنعم نوكي نأ امإ
 06 امإو . ءانب بقلملا عونلا وه اذهو :٠ لوألا ىنعم هنيغب
 :ًايجت بقلملا وه عونلا اذهو : لوألا ىنعملل ًانيابم يناثلا

 ٌروهظو ٌلقنلاو . مسالا ةيلاثم ةيلوأ نم 2يطوملاو : هان ١ ١ لوألا عونلا
 ل ا رس ل

 ىّتنعملا ٍدِحّملا قالطإلا ىلعو ددعلاب دحاولا ظفللا ٌةداعإ : وه لعافلاف
 هب دهعلا لوطل لوألا (" يساتت ( 205 أ) ةَيشَح ًادعاصف نترم كلذك

 .رهو هلا لكل

 . يعانن اص دل 1
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 20 م هس ملم لت

 مم اذإ مكنأ مت دعبأ » : لجو زع هلو ةيتزجلا هروص نمو . لوقلا يف
 اع اب ب يناثلا « مكتأ » : هلوقف (2) ٠ َنوُجَرْحُم كن امو باز كك

 : لجو زع لزق ٠ لوقلا يف هب دهعلا رلوطل هبياتت ةيشَح هب ٌراكذإو لوألا

 مهد : هلوقف ٠ هلثم ناك انو 000 « نوُلْفاَغ ٍش ةرخالا ٍِنَع مهو

 ديكأتلا ةوق ام هجوب هيو ناكو : لوقلا َلاَّط امل لوألا ىلع انب يناثلا

 حيبألا ٍوّصِق يف لجو زع هلوق عونلا اذه نم نوكي نأ نكميو . يظفللا
 اذه نإ . َنيِنحمْلا يِرْجَن كِلَذك انإ و : مالسلا اييلع 3 ىلع ءانث
 .نيرخآلا يف هلع انكر . ٍميِظَع رعد ةاتيدفو . نيم ١ ماليا ره

 كلذك» : هلوقف ) (4) ٠ َنْنيْحُمْلا يزجن َكِلَذَك . ميما ىلع مال

 يرْجَن َكِلَذَك ٠ : هيف ليق كلذلو . اب ؛لا يجن

 « َكِلَذَك اَّنِإ 1 : وِركذ عضاوم نم هربغ يفو 3 ريغب 660 ( تينيمْحمْلا

 هلاكف ٠ َكِلَذَك انإ : هلوق نم ةصقلا هذه يف هَقس ام ىلع يب هنأل
 نع ًالوأ ( 4 5-5 ءافتكا : نإ » حرطب فّحّتسا حرب اك

 قِحاَوَل تاذلاب لوقلا (5) خس ىلإ ةبسنلاب ٍتاديكرتلا نألو : .اياث هركذ
 هيف تيكر امم هلاكو ٠ هديكوت نود وه ثيح نم ٌظفللا ٌريعاف : ُةّيِضَرَع

 نس ليبسو فيد ةغالب كانبلاو 56 الو .ّانبو ءافتكا هيفف : « بيلاسألا

 يف تو هيناعم نع ةرابعلا يف ملكتلا نب ٍةوق ىلع ُلدت ٠ ٌةيجع نايبا
 مدقت دنع لوقلا يف ُمَقَي كلذ رثكأ وهو : هبنابب لوقلا يف لْخُي اجب

 يضاملا يف عقاولا يعأ : نّيطرشلا بفورحو دتبملاك ظافلألا تاّبضنقم

 نم كلذ ريغو . ةيبرعلا يف ٌررقت ام ع + لبقتسملا يف مقاولاو

 1 نم طقام نيفوقمملا نيب اها

 .35 : نويمزلا (2)
 7 : مورلا )2(

 .110105 : تافاملا (4)

  لصألا : خنلا (5)
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 يش هنم درب دقو ٠ يبانتلا روُذْحَم ٍنْمَأ دنع هنع ىتغتسُيو . ٍتاّيضتقلا

 ليصافتلا مدقتت نأب كلذو ليصفتلاو لاجإلا قيرطب ًانب نوكي ( 206أ)

 ينب اج داهعلا (00) لوطل يبان ايلع يد اذؤخأو لوقلا يف تايئزحلاو

 ٍنْمض يف ةلخادلا تايئزحلا ٍترِوْذَأو ١ يلئجلا ركذلاب اهنم قبس ام ىلع
 ْمِهِضَقَن اَمِبف» : لجو زع هلوق عيماولا اذه نمو .هب لوألا يضتقملا

 . فْلُع اوف مهل انح قب ءاينألا ملئ هللا تابآب مه هرفك و مُهَقاَِم

 ىلع ْمهِلوَقَو مهرفكبو . ًاليلق اّلِإ نووي الق :٠ يكب هلع هلا نط
 لا سل ًاميظع ًاناتهب ميم
 ُئلَع يفل هيف اوُلتحا نيا نإ ٠ . مُهَل هش يش كلو ُهوُيَلَص اَمَو هولك امو

 ُهَعَقَر لب ٠ انيق ُموَُق امو :٠ لقال لع ام بانل«
 لم هب يول الإ رباتكلا لأ نم ذو ٠ ًاميكح ًازيزع ُهَللا َناكَو ب هلل

 اَسْرَح اوُداَه َنيِذْلا ص ملظب ٠ ًاديهش مِهْيلَع نوُكي : َماِقلا م م هيوم
 ابّرلا ْمِمِْخَأَو . ربك للا ليس نع ْمهَدَصِبَو  ُْهَل تلجأ 0

 0 َنيِرفاكُلِل اًندَتْغَأَو لطالب ِساّنلا لاوس مهلك ه هْنَع اوهن دق
 قبس ام ىلع يلئجلا ركذلاب ءانب ٠ ملظَم د : 0007

 هر ُْج ملظلا نأ كلذو ٠ يليصفتلا نم لرقلا

 ميرم ىلع ولوقلاو ٠ : فلغ انبولق مهلوقو .٠ ءايبنألا لثقو ٠ رفكلاو ٠ ضقنلا

 بولسأ نم كلذ َلَلْخَت ام ىلإ : ماسلا .ةيلعت حشا لاق ىرعدو ...تانيبلا

 الف مري الع هللا مط لب« : هلوق يف امهو ن عضوي يف. ضارتعالا

 .«ًاديهشد : هلوق ىلإ ٠ ُهوُبَلَص اَمَوُهوُلتق امو 9 : هلوقو ه اليل الإ نوي
 0 هلوق نم ملظلا يلج ٍرْكِذِل ءانبلاب رك امل كلذلو
 : هلوق نم راجلا َقّلعتم لئنيح ٌرَكَذ « هيلع يوطنبو هّلبق ٌمدقت ام لك

 . لوطب يسانتلا اهيلع يلخ آد 07

 155-161 :ءانلا (6)
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 ا رمال قل نذل 5
 تلح ةرخاط يل اًنمَرَح اوُداَه يذلا نب ولطف : اقف

 مهلك او مع اوه ٍِطَو ارا لَو ًاريبك ول لبيس َ ْمِهْدَصِبَو

 ل2100( هلوقف ٠ ًاميلأ اَباَذَع مهم َنيِفاَكْذ اَننَْعَأَو لطالب سانلا لاو

 مدقت ام ىلع ُملظلا لمتشا دقو « ملطف : هلوق قلعتم وه ٠ اًنرح ٠

 يتلا ٍرخَألا تايثزجلا ا هّلبق
 ةومعب ءيشلا ركذ باب يف ةلخاد ًاضيأ ةلمحلاب ةيالاف دعب 620 ت

 مث دجاو لك صوصخب لوألا تايقزحلا ًالوأ 2130ترِكُذف ٠ صوصخو
 2 تركذ مث . صيصختلا دعب ميمعت اذهف ؛ اييلع يوطنم ا ماعلا رذ

 يل نم بيلاسألا تكتف اهصوصخب ٌّرخَأ ( 105 ب) تايئزج
 دعب ( 207 أ) صيصختلا مث ٠ صيصختلا دعب ميمعتلا يهو ةبآلا يف

 امم ةبآلا هذه يف ناّسقاولا ناضارتعالاو . ضارتعالا مث + تانبلا مع 00

 ري دقو . هتقيقح لمكأ ىلع اهف ضارتعالا عون يف امبب لكي نأ يغبنب
 ناّيِضتقم نامسا نوكي ثيح ري كلذو ةعّراضملا قيرطب هنأك اني هنم

 «ادحاو» (15) ستحلاب ريغ انوكي نأك ةدحاو ةهج نم «ريغد

 لوقما 1100ه تنالاؤعب سنجلاب «ًادحاو : وتلا 0 وأ ٠ عوتلاب
 هب لوطيف لوقلا يف نيمسالا ُدحأ مدقتيف ةادأ وأ 0 ناك ًامسا مومعب

 وأ 0 ٌدحاو امه ثيح نم رخآلا يلع امهّدحأ ىّئبيف ءركذلا 27دهع

 نوئمؤم لاجر اَلْوَلَو » : لجو زع هلوق ('9 ل اذه نمو 0

 .أ نم هلك طقاس نيتفوقعملا نيب اما 10
 .ةلولع : با دذلا اد

 4 2ك لل

 آان

 ا 4

2 _ 1 

 يع 2ك
 32 ل
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 . مع ريب ةْرَعَم مهن ْمُكَبيِصنك مهووطت نأ مُهوُملَت ْمَل تام كانو
 ابدع مهني اودع نبأ ايذت اور . هاغتب نم هيتحر ين هلأ ل

 ل "تائمؤم ةءاَسْنَو َنوُنِمْوُم لاَجر اَلْولَو ٠ : لجو زع هلوقف . (7) اميل
 لوألا يضتقملا وه « لع ريب ةريَم مهني مكي طورت انأ مهول

 هنأل مئانبلا وهو يناثلا يضتقملا وه ءاوُيرَت ول : هلوقو ٠ لوقلا يف ٌمدقتمل
 ىلع يم وهف « هيسانت ةيشخ اّلْوَل ١ وه يذلا لوألا يضتمملاب روكا

 وُ نذل | اَنْيْذَعَل » : ىلاعت هلوقل باوجلا نم اًماضنقم د ةرو مث ٠ . لوألا
 ثيح نم ذرفنم ٍضْقفُم امهنأك اعم اًذخأ يح نم ًادحاو ًادورو , مُهْنِم

 ىلع ةانب هاوُيَرَت وَل» : هلوقف ٠ يضاملا طرشلا وهو عوتلاب 0 مه
 . ةعَراضملا قيرطب ٠ ُلاَجر الور

 ما لكل كبف قل يلي هل[ : موق د

 فيلأت يف ةظفللا ةظفللا ( 208 1) (20 هيشت نأ : ةسناحملا» : موق لاقو

 بانك هيلع يعمصألا عضو يذلا 2” جبنلا ىلع» (8) ٠ اهفورح
 هنم ٌعرفتت يش لكل 280 لصأ تاو اولاق '. (9) ٠ سانجألا ٠
 + يلرعو ٠غ يود < هعاونأو ٠ سنج وهف ناسنالاك هبلإ اهلك ٌدوعتو هعاونأ

 ًاطخ وهو +” هلي احلم سينجتلا اوُمَس ءالؤهو ال ةايشأو «٠ يجنزو

 .ركذملا :[ لن
 1 25 نذل

 ١

١ 

 ذل

> 

 5 1 حتفلا (7)
 .(126 : نآرقلا زاجعا) (©)
 : نيتعانصلا ) رظنأو ( 151/2 : ينرملا بدألا خبرات ) و (88 : تسرهفلا ) رظنا : ةدوففملا هبك نم (9)

350 . 
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 اذه يف ررقت اك . نيئيابتم نييسمل نامسا (بنألا يعانصلا عضولا بسحب
 عون وه امنإ ناسنالا نأ وه رظنلا لوصأ ىلع يرجم يذلا نأل ظل لاثملا

 هيلإ مسقني يذلا نأل ٠ دد) ٌعاونأ ال ُفانصأ هنحت ُلُمحدي امم َرِكُذ ام ٌرئاسو
 : َةيئاذ ال َةَّسِضَرَع لوصُفب هيلا رع نإ صخشلا قوف ام ٌريخألا عونلا

 لكل لصأ نسنحلا نأ نم: روق امو . 90 عاونأ ال فانصأ كلذب يهن
 عضو ريرقت عونلاو 8 نيب هقيرفت ناك نإ « هعاونأ هئم عرفت يش

 سنجل نأ هل  تورخلا# ناك لماع ابأ نأل عونمف . يوغل

 دنع اههنيب قو ماو : دحاو لوقعم ىلع نافدارتم نامسا اعضو عونلاو

 هلك كلذ نم م يطوم اف (10) ةعانصلا كل يروهمجلا عيزولا نم لقنلا

 قالطالا ىلعو ددعلاب دحاولا ظفللا ةداعإف لجافلا اًمأو . حضاولاك

 وه 0 اذهو . لع ال بارعالا درع ًادعاضف نينرم نينيابتم 7 نيينعمل

 . ةلئاملا سينجت : لوألا : (106 ب) عاونأ ةعترأ هتحت طسوتم سنج

 سينجت : عبارلا ٠ بيكرتلا سينجت : ثلاثلا : ةَعَراضملا سينجت : يناثلا

 . (11) ىفوتسملا همسي مهضعبو : ةلئامَملا سيِجَت : لوألا عوتلا

 ىنعملا فالتخاب ددعلاب ٍدحاولا ٍظفللا ةداعإ : لعافلاو . مِضاو يطوملاو

 فالتخاب ٌظفللا َرركتي نأ وه» : موق (209 أ) لاقو + ًادعاصف نْيترم
 : (13) هلوق ةيئزحلا هروص نمو .(12) ٠ ىّتنعملا

 . عاونألا فانصأ : ب .- 0

 . عاونألا فاتصأ يه كلذظ : با 0
 .نيعمظ :أ 9 )29( 

 ادج هتبارقل تالوقملاب هنم قلعتي ام ةعجارم نكميو : طبضلاب فورحلا باتك يف لوقلا اذه لع فقأ مل (10)
 .( قطنملا يف ةلمعتسملا ظافلألا ) هباتك يف لاخلا كلذكو . عرتملا يف امب

 ,(323/1 :ةدمعلا) و .(42 : ةطاسولا) (11)

 .(321/1 :ةدمعلا) (12)
 ,(321/1 :ةدمعلا) يف اع يدبعلا ناتلصلا وأ مجعألا نب دايز (13)
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 تدب : يعلم ةريغملا عاف

 حباشلا حيتك 2 ءارْهشب

 ليخلا : يفاثلاو + لجر مسا : لوألاف . بّلهملا ّنب ةّريغمل يثرب
 : يمورلا نبا لوق قيشر نب يلع يبأ دنع اهِحِيِلَم نمو . ةّريِغُملا

 اب نكرت ٌرانآ دوسلا يف وشلل
 14( ضيبلا نبع ين . ضيبلا نم 1

 يضيبلاو . ةيحللاو سأرلا 200 001 يلايللا : لوألا ٌدوسلاف
 الإ نسحلا عيدبلا نم يرمعل 2 اسنلا : رخآلاو 3 تابيشلا : : لوألا

 يف 00 بدصتو : داع لكسر ركل ١ مَعَ اك ًاسينجت سيل هنأ

 ”ةيحو «ييدصتلاو ديدرتلا يعون نم ٍدحاو دحاو ًَ لِموي اذا . وْرِجَع

 ٍداحتال سينجتلا خ نود هيلع ًاقبطنم ريدصتلاو ديدرتلا ٌدَح ّيِفْلَ نينجا

 « ىطاوتب ُلوُقَم داوسلا نأ كلذو ٍنْيمْسِقلا نم ٍدحاو لك يف نيظفللا ىّتعم
 تاّئيشلا يف ضايبلا كلذكو : تارعشلا داوس ىلعو ٠ يلايللا داوس ىلع

 لادبإلا الإ َنّسَح وهو . طقف ريدصتو (*”'انلق اك ٌديدرت وهف ءاسّنلا ينو
 سنج يف ٍمومعلاو كارتشالاب هياهيْنال هنإف دوسلاب يلي عقو يذلا

 ٍقربثك ءابشأ ىلع رك (200 داوسلا ّنأل لادبإلا باب يف ٌقِلَق 6
 ُلاَقُي ضيبألا نإف نبللا ظفل نم ضييألا لاديإك هب داري ام مهف رسعيف
 ٍفْرَص انقل يشك طاّنَم نبل هنألو : هنم دارملا مهف رسعيف ةريثك ءايشأ 0

 . هرجع يف هريدصتو : بال 0
 تلف اي :با

 قولا 14 ناقل

 7 لاقي 5-000 9(

 ءاسشت ه1 ل 0

 .(321/1 : ةدمعلا) (14)

003 



 . ضيب يهو مايألا ركذ هل ىَقِب هنألو . دوس هيلايل 2 وه بايبشلل رهذدلا

 اذه (210 أ) نإ : لوقي نأ لئافل ناك نإو . هوجولا هذه نم ٌقِلَق وهف

 امأو (15), ةباطخلا و يف هعنم اهإ نكل مُنركذ ارك وُطسرأ همنم دق لادبإلا

 رخألا .هذه نارتقا نأ ريغ . هيف هروح لب هطنمي ملف (16) هرعشلا» يف
 : يهو نساحم نم يكرم تيبلاو . دقنلا بجوي ىلادبإلا كلذب

 يمن احلا معزو هيف ام لع كلد ىَطَعَف ٠ ريدصتلاو ٌديدرتلاو 5 ةقباطملا

 : (17) رهاط نب هللا دبع 0 د 0 ٍلضفأ نأ

 ُفوشرل يلع ىَنْجُي د

 : ءالعلا وبأ لاقو

 دنجلو :٠ ”ةزاتعلاو + ندع ..ةلتاكنم
 (18) ٌلاتغم َكُدْنَرو ٌلاَتْغُم َكْفْرَطَف

 : (19) ًاضيأ لاقو

 هك فينعلا نى هنن
 َناَيِقلا هج ٍتاَلِهاَّصلا بيج

 : ©9107( يمورلا نبا ) لوق سينجتلا نم سيلو

 أ 255 لل .رتعملا نبا : باو

 (188 : ةباطخلا) (15)
 .اهدنعب امو (58 رعشلا) (16)
 ناويد) ه 230 ةنس يفوت .رعاشو بيدأ . نومألا صاوخن نم نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع (17)

 : ةدمعلا ) يف ىرعخأ ةباورب دروو ( 6 ةقرو : ةرضاحملا ةيلح ) يف تيبلا رظناو . ( 2467/4 : يرتحبلا
 . قيرلا : ملظلاو .عار :ءيلاكو .مقلا : يناثلاو .دالبلا رغث : لوألا رغثلاو (323/1

 ناك اذإ : ليغ دعام : 0 0 لوألا لاتغملاو .( 1212/3 : دنزلا طقس ) (18)
 . انلمم

 . اتيحأ : ةياورب (172/1 : دنزلا طقم ) يرعملا (19)
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 بلاط بلاط َلاز ام ٌلئان هل

 (20) ٍبِطاَخخ ًبطاخو داترم َداَئْرمَو

 نيب قرفلاو ء هب ىّلوأ كلذل وهف ) ديدرغلا ٌدح هيلع ّقبطني امنإ ناك ْذِإ

 قلعتلا يئبسن يف اهنبابتو ديدرتلا يظفل ُداحتا سينجتلاو اه ( ديورتلا
 يظنل ناتو .(7 ب) هنم مسك يف وأ تيبلا ةلمج يف يناعملاب
 . طقف بَسنلا ١ ال ًىنعم سينجتلا :

 مسا ةيلاثم ةيلوأ نم 4 يطوملاو : ٍةَعَراَضُمْلا سيئجت : يناثلا عونلا

 امأف . حضاو عضولا يروهمج نم لقنلا ة ةبسن نايب را ةرهظو : ةعراضملا

 وأ اهِصقن وأ فورح ةدايزب نيفلتخم نيبنعمب نيظفل هدا وهف لعافلا
 ةيراقتت نأ  ليق اي ةعّراضملا لصأو . طخ وأ اس هيئات وأ اهيل
 هقلكتي امنإو ٠ :ونفلكتم ريغ ريثك برعلا مالك يف وهو فورحلا راع

 هونك ب [س ني كتر و: لجو زع هلوق ٍزِجْمُملا نيف . نوثدحملا

 هن نوي ع نوُهْنب مشو : لجو زع ةلوقو 22 آ) (21)

 : (23) ًارختفم ٌدِشْنُي هعمس لجرل هج هلوق هنمو .(22)

 0 يشك نحا ايرَبْمِح ورم ىف
 رضم الو  يابآ ةعيبر نِم ال

 1 : َكلْدَحِل ُكقَأَو . َكّدَجِل مال َكِلَذ ١ : هلل يبنلا هل لاقف
 م مروة ل

 سنج وهو ٠ (24) ه لوس هللا نس ككل دعباو : َكّدَحِل ٌعَرْضَأو 5 َكَّدَعِل

 3 نم ةطقاس ل مد“ 9 م

 اضبأ هتبسن رظناو .ارتعملا نيا ناويدب دوجوم ريغ تيبلاو ( 323/1 : ةدمعلا ) و ( 272/1 : هناوبد ) (20)

 .(21/1 : ةروتملا بجحلا عر) يل يمورلا نبال
 2 1 للا (20)
 26 5 مامنألا (22
 . يلارعأ ىلإ ابوسم (326/1 :ةدمعلا) (23)
 . طيس ريت مم (326/1 : ةدمعلا) (24)
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 ١ ْبلقلا : يناثلا ٠ صفنلاو ةدايزلا : لوألا : رعاونأ ةعبرأ هتحت طسوتم
 : فيحصتلا وهو َّطَخلا 3 عبارلا ٠ . عمسلا : : كلاثلا

 َسينجتلا هبّمسي (25) يناجرجلاو : ّصقنلاو ٌةدايزلا : لوألا عونلا
 : ماع يبأ لوق ةيئزحلا هروص نمو .(26) صقانلا

 ا ٍصاوع ٍدْبَأ ص ودم

 ديف ٍبِضاوَق ٍضاوق فايسأب 0

 ٌةدايز 3 اوس امهو . ةعّراضملا سينجل وه 0 مصاوع صاوع» : هّلوقق

 لو و . بضاوق يف « ءايلا و ةدايز الاو . يناثلا يق « مملا»

 : يرتحبلا

 اًمُهاَوَط رةزعو 0 نم كلايف
 (28) محْئاَفّصلاو اًمّصلا تحت ىآبلا ٌديدج

 : ءالعلا يبأ لوقو

 (29) لباتقلاو انَقلا يق اًراَس نانبلو

 : تايموزللا ف لاقو

 ءايث :باب هس

 : ءابدألا مجعم ) ه 392 ةنس يفوت . يناجرجلاب ريهشلا يضاقلاو . دقانلا بيدألا زيزعلا دبع نب يلع (25)
35-4). 

 .(43 : ةطاسولا) (26)
 . تايضاق عطاوق :٠ ضاوقو . عناوم : صاورعو ( 206/1 : هناويد) (27)

 ,(447/1 : هناويد) (28)

 : لبانقلاو . قشمد لبج : نانبلو . لبج : رينسو . اريس نظي : ةياورب .( 1076/3 : دنزلا طقم ) (29)
 , ليخلا نم ةعطق : ةلبق عمج
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 5 ل
 ٠١

 انَتْيَرَفَو 3 ةرمع / جَحب ًِ , لرف

 230) ٍنِراَوَق راو نم أَ : امارغ

 طم ركذ نيب : لافتحاو ءافتحا نس انا ىنأ » : ةلاسر نمو
 و

 هي ل
 : مامت يأ ٌلوق هروص نمو :ءِبلقلا سينجت : يناثلا عونا

 يف فئاحصلا دوس ال حئافصلا ضيب

 (31) ميرو كلشلا هاَلَج َنهِنوُم
 يرتحبلا لوقو . بلق سيمت « فئاحصلاو حئافصلا ٠ : هلوقف

212) 
3 

 وولف ةممع "122 م مك
 1 يا ل لا

 (32) اًهْعوْطَق مولَم ماحرأ ٌرجاوش

 000 « ماه ماا
 ر هةهةمعتم هعمل

 هم

 (33) َعوُقْولا ٌريطلا اهظفل ْفْلُكُي

 : ةجافخ نب قاحسا يبأ لوقو

 هيأ د هاو

 (دولا .ناويدلا نم رييغتلاو .اهنبب ابو أ

 يأ ةنراق : اهدرفم : نراوقو . يضلا يرقت يتلا : ةيراق : اهدرفم : راوقو .( 545/2 : تايموزللا) (30)

 . ةرمعلاب عجحلا نرقت ينلا
 ,(40/1 : هئاويد ) )31(

 . ةبراقتملا : ماحرألا يفو . ةلخادخلا : حامرلا يف : رجاوشلاو .(1299/2 : هناويد) (32)
 . ناسرفلا ةريثك ةمخض : حادر ةيبتكو .ةزيجعلا ةمخض : حادر ةأرماو .(358/2 : هناويد) (33)
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 اهان نم لع ف ىقسو
5 16 - 1 

 (34) راوا دنز هيتحناجم ىروا

 . ا ىورأ » - 3 بلقلا 5

 يهم هس ري 7 ول 2

 وب هوجو» 0 زع 0 هروص نمو . رَخآلا
 : (36) لئاقلا لوقو. .(35)

 (تيبلا)  لْحَملا يف ٌميِعاَطَم اًجْيَهلا يف ٌنيِعاَطَم

 : (37) ٌُهَلوق هنم َّدَحَأ دق َةَمْيَه 2©(َنِبا) ىرأو
 ىغرلا موي 9”ِنْرَقلِل َنَمْطأ 5 .٠ نا

 لجاملا ٍنمرلا 5 مسَعطَأو

 : (38) يملاعملا سمش لوقو

 مراَغَملا يف مناغملاو هليل اكملا يق مراكُملا نإ

 5 ١  1كك 3 66

 ْحِصْي ام وهو فيحصتلا نيسحت وهو : طخلا سينجت : عبارلا عونلا
 0 2 ةطلاصس ا«

 . نرقلل يي نك دن

 . مراكملا 00 و

 .(33 : هناويد) (34)

 ) )35ةمايقلا ٠ 23 ,

 : تيللا ةمثكو .(26 :هارعشلا مجعم) ينانكلا موثلك نب ورمع (36)

 ا نيعاطم اننأ ةنانك ايلع تملع دقو

 :اذكه تيلا ةمتتو (179 : ةفرو ( طخم) حاضيالا) يف ةبسن نودب اردص زجعلا دروو

 سرفلا نم ءاملا قافآ ضيبا اذإ ىرقلل ميعاطم اجبملا يف نيعاطم
 ةيومألا نيتودلا يمرضن نم ديحم رعاش ٠ يشرفلا يلع نب ميهاربا ةمره نباو .(174 : هناويد) (37)

 بدجلا : لحاملاو (70/2 : يترملا بدألا خيرات) ه 150 ةئس يفوت . ةبسابعلاو

 : ءايدألا مجعم) ه 493 ةنم يفوت . كلمو رعاش . يملبدلا ريكمشو نب سوباق يلاعلا سمش (38)
 .(327/1 :ةدمعلا) يف ىرخأ ةياورب دروو ( 59/4 ةميلا ) رظناو (6
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 َنوُييْحُي ملأ َنوُيِْحَي ْمُهَو ١ : لجو زع هلوق هروص نمو : هفيحصت
 : رعاشلا لوق هنمو .(39) _ءاعْنَص

 ع ل

 رشف مه سيلف اولح نإف

 (40) هارَمَم مهل سيلف اوّرك نإو

 :(108 ب١0 يرتحبلا لوقو

 يا الع طم لج 1
 (41) ُةُيلاط ءهللاب ٌرتعلاوو ٌرجعل

 ٌفيحصت وهو ؛هللاب رتعملاو هللاب رتغملا» : هلوق يف فيحصتلاف
 : (42) ٍرآلا لوقو . كلذك ناك ام عونلا اذه نسحأو .ىفوتسم

 ريرعلا !4) لازغلا اذه ئىّيعب ام

 روتف نم ع نوتف نم (2131) هل بجسم نون

 : يناَدَّمّهلا لضفلا يبأ لوقو

 يدم اَنْوَلَت وكاَنوَلَب اًعَلَو

 (43)وُيظ ام 2 نسحايو وّلب ام بيِط ايف

 , اورف نإو ا دا 0

 . مالفلا 1 كلل

 .نوتف نم بلجتم روف نم بال 0
 .ولت ام بيط ايو :ب ءأ .اولق ب »

 .104 : فهكلا (39)
 .رجعلا يف اولحر ناو : ةياوربو ةبل نودب (327/1 : ةدمعلا) (40)

 . يسابعلا ةفيلقللا لكوملا ابا : نالعلاو .(215/1 : هتاويد) (41)

 .(884/2 : هئاريد) يرتحللا (42)

 + ةميتبلا يف ولعت ام نسح ايو : ةياورب .(112/3 : صيصتتلا دهاعم) وا .(300/4 : ةميتبلا) (43)
 . صيصنتلا دهامم يف قدص ايو : ةياوربو
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 ئآ هاو

 : ةجافخخ نب قاحسا يلأ لوقو

 : ٍةَعْفِر نم ليحن ٌمَعَق مر يف
 (44) حاّبّصلا «2'ووجولا حاضوأ ءآل

 .(45) هِدْغَولا قلع ٍدْغَولا فل : ًارن مهضعب لوقو و

 د بيكرتلا سيِئجَت : سينجتلا عونل ىف لوألا ةمسقلا نم ثلاثلا عونلا
 نأو . (**) ةطاسبلا ةلباقم يف هنأو ؛ مسالا ةيلاثم 57 نم هيف #يطوملاو

 لامتسالا يروهمج نم لقنلا ٍةبسن ٍروهظ نايبو . طبسبلا ةلباقم يف بكرلا

 يف يه لوقلا نم نيعضوم يف ٍةملكةداعإ : وه لعافلاو . هتاذب سس
 سنج وه عونلا اذهو . نيّتملك نم قمم معارتسآلا يفو ةطيسب امهدحأ
 كلذو : ريل : يناثلاو :٠ : قيِفْلَلا : اههدحأأ : ناعون هتحن طسوتم

 ىّرخألا يواسش ةيكرملا يهو  نيتملكلا ىدحإ .نوكت نأ امإ 00 هنأل

 ٍماكحأ بجاوُم بسحب صقن الو ةدايز (*”)ريغ نم طقف بيكولا درجمب

 وأ ةدايزب اهيواي نأ امإو . قيفلتلاب بقلملا وه اذهو ٠ ناسللا عضو

 هييقلت نع رييغتلاب هيقلت ٍداَدَسب ءاقخ الو « رييغتلاب بقلم وه اذهو صقن

 مسالا هلوانتي مل ٍةدايزلا رْج هل ىَقْبَي هنأل ٠ . مهضْعَب معز اك. طاقسإلاب

 : ىلوأ "اذه ناكف

 لبق اًممو امهتاذب ِناَنبْب لعافلاو هيف ”يطوملاو : قفا : لوألا عونلا
 ءانثأ يف عَقِب اما: اهدحأ : ناعون هتحن طسوتم سنج وهو . لبق نم

 .ناويدلا نم حيحصتلاو .هوجو : باو آر مص

 ل طئابلا : ناداه

 , ىرخألا : ب  م»»
 1 ول

5 

0 

 هلا
 . يغب مدل

 .لوأ انهف

 .(166 : هئاريد) (44©
 .(327/) :ةدمملا) (45)

4920 



 تيبلا نم ةيفاقلا يف قي دق يناثلا ظفللا ناك نإو ٠ هفيعاضتو تيبلا

 : ًادعاصف نيتيبلا يئيقاق يف (214 أ) عقي ام : يناثلاو . دحاولا

 يف ّمقي دق يناثلا ناك نإو : تيبلا ءانثأ يف عقي ام : لوألا عونلا
 : (46) يتّنسْلا حتفلا يلأ لوق ةيئزحلا هروص نمو .تيبلا كلذ ةّيفاق

 ةاضراع (هو) تنجح امب ٌهاضراع

 يئاَعَدْوَأ ابا 250ْتمُأ يِناَعَد أ

 : (47) اضيأ هلوقو

 ٌراَزْوأ هاقلك نم رثكأ اقل
 اوَراَز وأ َكنع اوُدَّصأ لات الف

 ٌراطوأ كةكوؤاج اذا 4"! كيدل مهل

 اوًراط وأ كنع اومن اَهْرَفَق نإف

 : (48) اضيأ هلوقو

 ًادماع يِبَهَدَم نع يلئاساي

 يجاهنم هيف يدتقيل

 (52) ىدّهلا ممقو ُلْدَعلا يجاهنم

 2 .ىوج خاب 4هوز
 0 ا 6

 , رداصملا#نم رييكلاو . لصأ : ب .لصأ ١: - او

 للا + ديك للي

 .ىدعلا :ة دل 60

 رصان صاوخ يف ناك , ددحم بناكو 50 .٠ بتاكلا دمحم نب يلع: ره يبا حتفلا وبا آ (46)

 : رعشلا دقن يف عيدبلا ١ يف تيبلا رظناو .(186/7 : نيفلؤملا مجعم) ه401 ةنس يفوت . ةلودلا

 : صيصتلا دهامم) يف بيو .(427/2 : بادآلا رهز) و (328/) :ةدمعلا) و (5

 . لاكبملل ( 15/1 : بجحلا مفر) يو .يرصملا هيومشل (201---/3

 .(324/4 : ةمبلا) ينبلا (47)
 .(332/4 : ةمجلا) يتلا (48)
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 : (49) ًاضيأ هلوقو
 يمد َقارأ يِمدق ىَرأ يمدق ىعس يِفٌّنح ىلإ

 يِمَدْن عفاتب سيلو د0 مدن ِس هّقنأ مكف

 : (50) اضيأ هلوقو
 4 م 2 7 3 5056 0

 2 رخل يس لك كلان 55 هلماَع ّرَه 0 0 5 اهليعيل اموب 0 لس نإ
 هلماثا 4960 ىلع رم نإو

 هل مانألا 69ِبئُك قّرلاب رم
 . ةيفاق امهنم يناثلا ٌظفللا . مقو تك ه هل مانألاو هلمانأ ٠ : هلوقف

 سيلو ءاطيإلا مِهوي كلذل وهو : يناوقلا يف عقي ام : يناثلا عونلا
 : (51) 570( يلاكيملا لضفلا يبأ) لوق هروص نمو . (؟©هب

 ِهِدوُدَصِب ىَجُّدلا ٌرْدَب ينعار دقل ريو م 7
- 0 . . © 

 (109 ب) ةبكاوك يعرب ينافجا لكوو

 5 يمدن اور حي

 قرا 2ع دك نلذن

 1 رارحا 141ج كلذ

 هلا سيلو : ٌآ _ ١#

 رتعملا نبا : ب و 0 2 لين

 : بادآلا ) رهز يف ىرخأ ةياوربو ( 222/3 : صيصتتلا دهامم ١) و ( 226/4 : ةميكلا ) ينسللا (49)
02 

 .(222/3 : صيصتلا دهامم) و (310/4 : ةميتيلا ) يتسلا (50)
 + ةمبتللا ) ها 436 ةنس يلون . ريمألاو بتاكلاو رعاشلا دمحأ نب هللا ديبع يلاكملا لضفلا يبأل ناتيبلا (51)

 : بادآلا رهز) وا ( 369/4: ةسيئيلا ) يف نينيلا رظناو ( 319/2: يتفلا رثلا) و (4

 .رتعملا نبا ناويدب الو ( 224/3 ؛ صبصتتلا دهامم) و (2
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 يل ُوُعَي هاسع الْيَم يِعَرَج ايف

 (015 ل كاك ام ىلع (5ه0ارْبَص م يدك ايو

 : (52) 0 م ينأ لوك هلثمو

 همالكَو تلم 00 ذم

 1 و تيأر 0 عاج وذ
 همالك تيآار ام غْدلصو . ادبا

 : (53) اضيأ هلوقو

 ٍةَيتِف ل م مم - 5 ردحو

 اًهراَكوأ يف ٌريطلاو :.ةقيدحك

 ٍِنَشَتُم مكو اًنيف ٍنجاَم مك
 ًاهراك وأ ًاعئط ُجْنَي ّلظ دق

 م 3 - 201 مب هع - آل

 يلامك يبنذو « يبنذ 2و ل اجرلا بونذ ىسنب رهدلا ىرا

 يمك لعفو لوق لضفلا نم مهل نإ امو :يوأش َنوُموُري
 يلاَمَك حابتست مُهضاَرْعَأو يِضرعك (690ُناَصُت دق مهلاومأف متامءعءو_

 .الهم :أ ب م»

 . اي .زملا 4 هن ا(

 . قلعت أ 52

 .(340/4 : ةمبتلا) فلخ ريمألل ابتاك ناك .رعاشو بيدأ . يزجسلا ريبج نب دمحم نب دمحم (52)
 .(340/4 : ةمسئللا) يزجسلا (53)

 .(341--1340/4 : ةميتلا) يرجلا (54)
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 : (55) اضيأ هلوقو
 ها علل 0 2 ل .

 تامركملا نم ركملا اه الهم هناوخإابو يب اركام اي
 هر اس عم 7 - 0 مه 5 «مرز#<*يا ىف 0000
 تام ركملا اذإ كيجتنو اح يلا 9 يهف ةحصلاب كيلع

 ةبكرملا ةطيسبلا ٍةدحاولا ةملكلا ةاواسم وهو : ريفا : يناثلا عوتلا |

 ٍِو ال ظفللا يفف "صقنب داك « صقنب امإو ةدايزب (62) اهإ رييغتب

 ةطيسبلا ةبكرملا ةملكلا ىَواسُت نأ :وه امنا (هيف) لعافلا كلذلف . طخخلا

 هتحت طسوتم سنج وهو . ًاطخ ال ًاظفل عضولا هيضتقي صقن وأ ةدايزب
 : ٌةدايزلا : يناثلاو ء صقنلا : امهدحأ : ناعون

 ٌلوق هروص نمو .(56) طاقسإلا مست دقو : صقل : لوألا ٌعونلا

 : يلاعملا ٍسمش

 ه يمس

 ةياغ بلطي ضرألا َقوَق ٍرَْي ْنَمَو
 سلا َةَمُجْسُج 200 َقْوف وف 687 يرن .َ , 194) ريحلا نم

 - هكاَجن ةدلاعلا يف ففلتخم نمو
 (57) ٍرْجن ىلع يرجن هايلعلا نم انإف 3 - 9 098 .٠

 . يهو اسم سل

 .وأ نإ 5 لل

 أ نم ةطقتاس ل “ا

 . ضرألا م 3 ا 44

 . يرن ةدمعلا نو * يرسي :5 0 كلل

 . ظفللا يف طيسب فالتخا ضعب عم (341/4 : ةميلا ) يزجلا (55)

 .(328/1 :ةدمعلا) يف ايك (56)

 تمدقت دقو . يلاكيملا لضفلا يبأل ( 549/2 : بادآلا رهز) يف بنيو .(328/1 : ةدمعلا) (57)

 . لبصألا .:رجنلاو ٠ اهتمجرت
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 (216أ) بسحب هّلبق عقاولا يِرْسَن ىلإ ةبسنلاب ءاج رسنلا يف لصولابف

 لصولا ٍةزمه فادح كلذو ء بيكرت سينجت ًامزج ءايلا 200( تابثإ ) ةغل
 ّعونلا اذه (”(موق) ىّمس اذهو اهفذح ناسللا عضو ءاضتقا بسحب
 : (58) نسحلا يلأ لوق هلثمو . طاقسإلاب

 ماوُدلا َنيِرَق انكلُم تكرت يماوّدلا َباَضِعلا انفايسأ نإ

 مال طلو يف لاطبألا مالطصاو روُت ٍداَدس يف نحن ْلرَت مل
 ماس تقو نم لاومألا ماستقاو 2 ماَح ِتْقو نم لاوهألا ماحتقاو

 نيتملكلا ىدحإ 'تّواس نكامألا هذه يف لصولا ةزمه طاقسإب
 . ىرخألا

 :. يتبل حتفلا يبأ لوق عونلا اذه روص نمو : ةدايزلا :. يناثلا عونلا

 ىَنَو امل عبطلا ٍفْرِطِل تلق
 : يرجز الو يرمأ مب مو

 يذلا تناو يرمن الا كلام

 ؟ يجن ذإ  تاياغلا نم يوحنا

 ,ينذؤت الو يِيعد :يل لاقف

 59( ؟رجأ الب يرجا و

 عم يبيكرت سينجت ًراص طخ ال ًاظفل قالطإلا ءايب يناثلا *** لصوبف

 .اب نم ةطقامس البلل

 1 نم ةطقاس ..- 67

 . لصوف 0 5 ال

 دقن يف عيدبلا ) و ( 148/4 : ةميتللا ) يبلاعتلا يرصاعم نم عراب بتاك . يناسارخلا لمؤملا نب دمحأ (58)
 .35(2 :رمشلا

 .(208/3 : صيصتتلا دهامم) و .(325/4 : ةمعلا) (59)
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 : هلوق وهو يلاعملا سمش يتب نم يناثلا تيبلا يف عقو ام هنمو : لوألا
 ةيفاقلا (110 ب) يف قالطإلا ءاي هرجنو لصوبف هرجن ىلع يرجن٠
 . بيكرت سينجت ًراصو لوألا ىّواس

 هنأو مسالا ةيلاثم ةيلوأ نم #يطوملاو : ٍةياَنِكلا سيئحت عيارلا عونلا

 . هتاذب حضاو مسالا لقت 6900(ةبسن) نايبو «٠ ٍحبرصلا ةلباقم يف

 يف يه لوقلا نم نيعضوم يف نيفلتم نيبنعم نيتملك ٌةداعإ : وه لغاقاو

 اذه روص نمو . ىو ١ نع اهب 'ينكم رخآلا ينو : اهب حّرصم امهدحأ
 : (660) ىَمْلَس 90( هتأرما يمي ) لبعد لوق عونلا

 م22 3 ول 5 كم عَ يأ

 (217أ) يِبساّرلا قيهاشلا رح :كّيِمَس ىَمْلَس

 : هلوق أل هنع ©7ةيانكب لب سينجت ركذ ريغ نم سّنج دقف
 هب ُداَمُملا يناثلا ظفللا وهف ٠ رجا يا نع اطل اع

 وبأ معزو ٠ راع ظفلب هدارم ىلع لدو ءهنع 26 هب ) ىّتكملا لو

 : مامت يبأ لوق هنم نأ (61) 9

 1 نم ةطقاس ل 0

 .ةدمعلا يف كلذ نيقمت رظلاو ؛ ىملس يلأ نب لبعد : اهترابعو ءأ نم ةطقاس ل 6(
 هلع ةيانكلاب ينحت هاما اننلن

 3 نم ةطقاس ل 6

 : ءابدألا مجعم ) ه 246 ةنلس يفوت : بهذملا يعبش ٠ عوبطم رعاش ه يعازخلا ىلع نب لبعد (60)
 دقن يف عيدبلا) و (332/1 : ةدمعلا ) و (94 : هناويد ) يف ةفلتخم ةياورب تيبلا دروو ١

 .'يلط يلبج دحأ ىملسو (131] :رعشلا
 نبا) و (111/8 : ءايدألا مجعم ) ه 456 ةنس يفوت : روهشلا دقانلا يناوربقلا قيشر نب يلع وبأ (61)

 .,(102 280 :رمشلا دقنو قيشر
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 اًمُهاَمسا َدوُك الو َفوُدَص ال ذإ
 (62) ُراَوَن ٌراَوُتلا الو . د نيينعملاك لل مدل <

 الود : هلوق نأل ٌرهاظ وهو ٠ هزِجع ال تبيبلا ددَص كلذب +0 ٌدارملاو

 َّلَخَد نإ سينجتلا نأ (63) َمَعَر ام اّمأو . ةلتاخم 2”؟”وه «راون راونلا
 (64) اسينمتل يفنلا لوخدب ُدوعي قابطلا كلذكو : ًاقاَبِط داع يفن هيلع

 و 00

 : (65) هلوق عونلا 97(اذه) روص نمو . هلّمأتف رظن 69 هيفف

 همرَتْلُم دل يرادو .م اعلا اهمسا 03 يِتَعْيَص

 : يرتحبلا ُلوق هلثمو

 0 9 : يبن مه ناو هلزاَلاو .اًضّملا ىَّقف
 (66) بولقو حناوج نيب هوبش

 : (67) يّرَعَملا ةيَصح يبأ نب حتفلا يبأ لوقو

 . نيبمملا الا - ني اا

 . ةدمعلا ةرابع كلذكو . هدارملا : ل

 . ةلئاخم وهو 0:

2) 

 , هفو 7 520 ليل

 ,اب نم ةطقام ل ا

 : دوكو . ضرمملا : فودصلاو ( 332/1 : ةدسعلا ) يف اراونا : ثدروو .(167/2 : هناويد) (62)
 رفع 7 روني رانا نم 1 راونو . قاعلا

 . قيشر نبا يأ (63)
 .(332/1 :ةدمملا) (64)
 .(332/1 :ةدمعلا) (65)
 .( 246/1 : هئاريد) (66)
 نب -. نما وأ  نيحلا :اوه رعاشلاو هناويدب دوجوم ريغ تيبلاو .(270/2 : صيصنتلا دهاعم ) (67)

 4290/10 :ءايدألا مجعم) ه 457 ةم يفوت .ريمأو رعاشو بيدأ .دمحأ نب هللا دبع
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 5 7 امناكف اضّعلا بفانكأب ”*7ْتَلَحَو و١ ءنأ#ذ وكلا اولا 0

 علاضألاو ىشحلا نيب هّران تشَح

 :(68) سيِدْمَح نب راّبحلا دبع لوق ُهنمو
 هك © جا - هَ 2 6

 هنولب تّيمكلا َرِكَس امنأكو

 ٍبورَط 9لايخلا ِهَيِّيِشِيِب هلف

 بحاص ًاضبأ ُهَركَذ ليقث نْمُم يف (69) ينوبلا نسحلا ينأ لوق هلثمو
 « ةقيدحللاو باتك

 كنج َكِيَمك قمحأ اي َكُّسأك نت 'تَدَمْفأ
 وم ع 0

 كنج : َتريَغ دف هيلْغُت ام : لق“

 ْكَسفن تبع دق : تلق : ًاليقث تينغ : لاق

 ةيلوأ نم هطومو : ُةَيَراقُملا : ةلكاشملا عون ةمسق ,نم يناثلا عونلا
 _ عيضولا يروهمج (2181) نم 5 لقنلا ةبسن نايبو 0 ةيلاثم

 . ادعاصف نّيترم عونلاب دحاولا ظفللا ةداعإ : وه لعافلاو . هتاذب َحِضاَو

 اهب نيذللا نّيلصفلا ٌدحأ وه  عونلاب : 53 وهو لا اذهو

 2 لصف وهو ددعلاب انّلوق لوألا ناك اًملو .ةلكاشملا عون مسقنا
 ذِإ ع 292 ةيراقملا عون لصف وهو عوتلاب انوق يناثلا اذه ناك : ٍداَحّتالا

 رقت اك يظفللا ٌريركتلا رهو ةلكاشملا وهو طسوتلا يف نْيمِسَق نْيَعوَت اًناك
 نيظفللا نم دحاو لك نأ وأ عناب انه احاول نوك ىتعو . فلس اهف

 اة لا 0 ل
 . انأكف هلا

 ,لالتخا اال ا“
 . لصفلا وه اذهو هايل د

 . ةلباقملا 00 للي

 مجم ) اه 527 ةلسا يفوت ءاعدلبم رعاش ٠ . فصلا سيدمخ نب دمحم نب ركب ينأ نب راجلا دبع 68(

 ,(52 : هلاويد) و (54 : برغملا لهأ راعشأ نم برطمل) و .(79/5 : نيفازلا
 .(15/1 :ابجحلا عقر )“ يف ةسن نودب ريخألا تببلا رظناو ى هتمجرت ىلع 2 مل (69)
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 يّقِفتم ناّوكب امههنأ كلذو : اهناَمِسَعقب ةيلك ةوقب رَخنآْلا يواسي ِنْيَرّركملا
 تبكرت اهنم يتلا ٌفورحلا قفنت ثيحبف ةداملا َقاَمّتا اّمأ ٠ ةروصلا وأ ِةَّداملا

 امأو : 0*2( ةروصلا ) **”فالتخاب ةالابم الو : اهُئاَسِْطسا يهو ةملكلا
 ُلُحَت يتلا ًةينبألاو لاكشألاو 29 ةلثمألا ٌقفتت ثيحبف ؟"*ةروصلا قافتا
 اذه كلذلف . ةداملا فالتخاب ةالابم الو ٠ فورحلا ةدام يف ةروصلا لَم
 :اهدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنجا بس ةيراقلا وهوا عونلا

 ديعي نأ امإ (111 ب) هنأ كلذو ٠ ةلداعملا : يفاثلاو ٠ : ْفيِرْضُنلا

 «7(وه) اذهو ةروصلا نود طقف ةداملا يقفتم ًادعاصف نيظفل

 وه اذهو ِةَّذالا نود طقف ةروصلا يقفتم نْيظفل ديِعُي نأ امإو ٠ فيرصتلا

 : ةلداعملا

 . مسالا ةيلاثم ةيلوأ نم هيف يطول : فيِرْصَتلا لوألا عونلا
 يروه نم لقنلا ةبسن ناو . ريل وعم ًاعضو وقم فب رصتلا

 ظفللا ٌةداعإ : وه لعافلاف ٠ لعافلا ىلإ ِهيْطَخَت بحي ثيحب يي لاعتسالا
 أ 01 ل فلا يفلت, نات 680 يلوقلا يف طقف ةداملا ضس دحاولا

 موتا اذهو . ظفل نم وشي ظفل وهف ةلمحلابو . ادِعاَصق نيترم (9
0 4 - 

 ةوالحو قنور "07 هعقوم يف هنم د هعضوم يف لمعتسا اَذِإ لوقلا يف
#7 

 ٌرازفتساو ني ريثأت اهيف هلو 3 زازتهاو حايترا هوجن سفنللو 3 ٌةوالطو 2

 نم وذْممَأل هيلع سنجلا يف ٌلضفلاو ٠ سينجتلا ىلع ةيزملا كلذ هل ىّضتقا

 تال 00 2 لكل

 1 هم ةطقام ل هل

 . روصلا ف 22 لل

 . لاثمألا :تااص مه

 ل نم ةطقاس ل 60

 . لوقلا 0

 ةرؤفلا تب حي ا#

 .هعضوم :| ا "*
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 ٍطازشا يفو . دج ححضاو كلذو ٠ عبيصنب هيف وبرضو .٠ ٍطْسِقَب ىعملا
 . ايفيرضت منام لانه نوكي ال ىتح رسال يف ةداملا داحئا قيقحت

 ٍداحّنالا ةروصب كلذ يق ىفَتكُي وأ .٠ يقاقتشا دام هيف جوي الو

 نايأر ل قاقتشالا نيناوقو فيرصتلا 0 ىلإ ظن الو . هرهاظو

 داحتالا قيقحت هيف ٌطَرتشُي ال عيدبلاو نايبلا نم عوتلا اذه نأ : اهروهشم
 يفي رصت ثسحب ىلإ ةجاح ريغ نم هتروص ُدرحبو هرهاظ كلذ نم ينكُي لب
 بهذ هيلإو ٠ فلس ام ًاقيقحن داحإلا نم دبال هنأ : يناثلاو . يوحن رظنو

 ياكل لاق . هريغ هاّمس دق اك عونلا اذه يمسي وهو حتفلا“ 9

 لخادتلا اذه ضرعي دقو و « لوصألا لخادت باب ١» يف « صئاصخلا »

 ًاسينجت ةقيقحلا يف سْنلو َسنِج دق هنأ يِرُي ْوُأ ىَريف ٍرِعاشلا ةعئلص يف

 :(70) 000 0 ا

 ,ي د فو بيكرت نم هداف»و هذ ي فود ظفل نم , ٌداَؤَفَف

 اًرقتسا مث (71) « سينجتلا نم 920اًوْند براقتلا اذه اًبراقت ال امبنكل

 طابتراب ئافخ الو .هانركذ امب نوت "*” عونلا اذه 02 يف تايئزج

 0 نم ةطقاس -  اني

 ايد : أ _ م6

 م ع د١

 . عضوا م ىلا 1 ل ا44)

 : بدألا ةنازخ ) ه 101 ةس يفوت . مالسالا ءارعش نسحأ . يبلغتلا مبُش نب ورمع :وه يماطقلا (70)
 . ع 130 ةنم ( 3/8 : نيفلؤملا مجسم ) يف هئافو نيب ( 236/2 : يبرعلا بدألا خيرات ١ و (2
 يهم (79 : هلناويد) نم تبلا ةمتتو

 نيطتسم ارلمتحا ةبضخغلا يذ نم 0 ةيك

 نم هبلق ثرسأ ينلا يأ .رسألا نم هل ادق ل اريسأ - اولمثحا -.. مهمم اويقحتسا مهل : ىنملاو

 ,(47 2 0 كن
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 امنوو طقف ةددنلا اجفيو عمسلا 3 امب حايترالاو اته (72) لاعفنالا
 دوعي فيكف ًايركف ريغ وه ةلمجلاب يليبختلا ( 220 أ) لاعفنالاو . ُهاَدَع
 اناا“ ايراتخا يهيدبلا 690 ( ٌرمألا ) بلقنبو ًايركف يركفلا ٌريغ ّرمألا

 كلذكو . هلل ٌدمحلاو لوألا يأرلا باوص ٌرهظف .َنِكْمُي الو ٌلَقْعُي ال
 لئاق وق نأك كلذ لم لبق سبنجتلا عون يف ُطرَتشُم طّرتشا ول مكحلا
 : الثم

 (73) (تيبلا) 2 لايخ ُفيط ءاملّظلا اًرَسَق ىّرم

 ١ ىرس » نأل . هُمِهوِب ناك نإو شينجتب سيل اذه : لوقيف (6

 كلذك وهف (9 رز س٠ بيكرت نم يناثلاو « يار سو بيكرت نم لوألا
 هتحت طسوتم سنج وه -رظنلا اذه ِةَحص بسحب  عونلا اذهف .« ًطقاس
 . 97( قاقتشالا هيمسنو ) قاقتشالا ّلصأ َنَفاَو ام : اههدحأ : ناعون

 لقَحلا لك طرشلا اذهب لحن ملو « ةلارتشالا هيُمَسنو هفلاخ ام : يناثلاو

 مل ام نود ٌروكذملا طرشلا هيلع رمت ام وهو طقف ًادحاو ًاعون هيف تي
 ىلإ طسوتملا ' وخلا اذه ٍِ ملف لامهإلا لك ًاضبأ هلمهت مو 200

 مل امو : ٌطرشلا هيلع َرفوت ام : (99)اههو 2500( هتحت ) ناعون امه نيمسق

 نيرظنلا نيب طّتسوتلا_ بسحت ا وللا اذه كلذلف . هيلع رفوتي

 قاقتشالا : امهدحأ : ناعون هتحت طسوتم سنج - عزانتلل ةظحالم
 :(112 ب) كلارتشالا : يناثلاو

 با نع ةظفا ل

 0 در

 .با نم ةطقاس ب 7

 أ نم ةطقام 0
0 

 0 نم ةطقاس ب 19

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (72)

 .(39 : ةقرو : عيرملا يضورلا) يف ةمتت الو ةبسن نودب رطشلا درو (73)
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 0 : 7 ل

 اًتامعغا نيعرتلا ىلع قلب هريغر ةمادقو : قاغشإلا لوألا عون !
 3 م9

 لعافلاو نْيِب هيف «يطولاو . يماّسألا يف ةّحاشم الو ,74(2)

 : (75) مصاع نب سيق لوق هروص نمو .كلذك ©00(ًاضيأ)
 را قئْمَطِب َناَرَقْولل اَنْرَمَح حنو

 الكشا بفوجلا مد نم اعيجن هنسك
 : (76) رخآلا لوقو

 مكَفلاح 7 4 ؛ أ مُكَلذو

 (221 ١ اننألا ُمْنِي ال ُمُك 57 3

 3 ءاّنبلا نود ةملكلا فورح يهو ةداملا ف فنالاو فلا قفت وفتاف

 جايتداو مقوملا نسحو ةرالخلا نم هل ناكف . دحاو لصأ ىلإ اًعَجرو
 « اًبضغلا فرعي ال مكفنا ناو » : الثم لاق ول ام ٍزارتهالاو هوحن سفنلا

 بسانتلاب نذؤملا قاقتشالا مدعل كلذك نكي مو : ”هعوقو نكمي ثيح

 , هكاردإب جبرطلاو ٍحابترالاو هكاردإ لع ٌةقطانلا سفنلا ؟ تلج يذلا

 لاق ولو ه ّرَمَح سم ه َلَعْوَف د هنأل ٠ ناّرفوحلا انّرفح» م كلذكو

 و . ةعورلا كلتو ّقنورلا كلذ هل نكي ' ٠ نازفوحلا انددر» :.الثم

 :ريرج

 2ث نم افا لليل

 .(324/1 :ةنمملا) و (186 :رمثلا دقن) (74)

 رظنأ 2 يلا دعب رمع ٠ ٠ مالسالاو ةيلهاجلا يف داس . ملحو سرافو رعاش يرغنملا لع وبأ : وه (75)

 و (128 : نآرقلا زاجعإ) و ( 335 : نينعانصلا ) يف تيبلا رظنأو (91 69/14 : يناغألا)
 و (1729/4 : دنزلا طقس) و (80/14 : يناغألا) يف بسب اَيِب (700/2 : دنزلا طقس )
 . ينايشلا كيرش نب ثراحلا : نازفوحلاو . يرقملا ناح نب راول ( شماه 128 : نارفلا زاجعإ)
 .دبرلا نم ىضاي وأ ةرمح هداوس طلب يذلا : لكشألاو .هتتعط : حمرلاب هتزفحو

 : ةنزاوملا ) و ( ه 129 : نارقلا زاجعا ) نوراه نب دمحم نب هللا دبع يزوتلا : هلعلو سبع ينب دحأ (76)
 ,.(189 :رمشلا دقن) و (328/1 :ةدمعلا) و ( ١/265

502 



 ىَدّتلا نع ٌلاَقِع ًالومعَم َلاز امو
 سباح هللا نع اسوم َلاَز امو

0 007 

 (78) هلوقو

2-0 7 2 00 2 
 8 نسعفف « ريخلا هّناف يح + سعاقت

 للضملا ّلضو اًيعا ونب اًيْغاو 20 نذل يي 20

 كك سعاقت » امأو : قاقتشاو في رصت ٠ للملا لضو ٠ : هل : هلوقف

 هنأل كلذك « ايعأ ونب ايعأو » بابلا اذه نع جراخ وهو : ةعراضف

 رخآلا لوقو .292'ةلكاشملا سنج نم ٌعاونأ هيف بكرت دقف ٌةَلئاَحُم
(79): 

 تاق ا م ل“ د
 ٍ اننإف ناذا نع تولغشي نإف

 ٍدِئاَلَا هان نع ًاديِلَو اَنْلَمَش
 لاقو . كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا يف عطقألا ةفيلخ نب فلخ هلوقي

 80) قلطأ د ٍرْغَش ٍرِعاَشأَو

 دلل نع اباد اه
 . ةلئاملا : با طمس

 . مهيولق ةفلؤملا دحأ عرقألا وبأ لاقع نب سياحو . قدز زرفلا دج دمحم نب لافعو ,(184/1 : هتاويد) (77)

 دسأ يني نم يح ا: سعقفو . رخأت : سعاقتو . رتعملا نبا نبا هدشنأ دقو ةبن نودب (324/1 : ةدمعلا) (78)

 . ( سعقف : ناسللا) ورمع نب فيرط نب سعقف مهوبأ

 نع ضاعتساف ةقرم يف هدب ثعطق هنأل عطقألاب يمس . ةبلعت نب سيق لوم عطقألا ةفيلخ نب فلخ 79(

 ةمايح) ةريبه نب رمع حدمو قدزرفلاو اريرج رصاع . عوبطم يمالما رعاش وهو . دولج نم عباصأب
 .. 2602 :ءارعشلاو رمشلا) و (495/2 و 416/1 : مات يبأ

 قلخأو . رعشلا تبنم : رعاشأو . رفحي رفح نم :رفُحو . بعقملا : رفاوحو .(410/2 : هئاويد) (80)
 . سلمأ
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 افي رصتو اقاقتشا عونلا اذه روص 0 نم هن نومعزي موقو
 سارف يلا لوق هروص حيلم نمو ,(81)

 (195) هتماَدم نم ال هظحل م تركس

 دامت ينيع نع مونلاب َلاَم 3
 هفلاوس لب يِنْنَمَد ْفاَلُتلا امو

 ئاهش لب يه لومشل 0 0 هلئامش ْءمّدْرإ ٌلوُمَشلا ال

 هل َنيوُل غادصأ يربصب ىولا
 و 0-0

 232( هلئالغ يِوْحَت ام يردص ّلْغَو

 يح

 :( 222 أ) ءالعلا وبأ لاقو

 مود ةيفارغلا ” عيدلا ْنْرحَي لهو
 (83) لاَهْ نبللا نم تداك مّدَق ىلع

 : (84) ٌذاتسألا َةَّصَلخ نبا لاقو

 / مها ٌرورغلاو يوداعألا ىّنَمَت

 اباَرش بارسلا نَظ نمك اوناكف
 مهَتوصح ىميَعدلا مُأ ْنَسَمَد ذَقَو

 نوري وهل

 . ةئمارص 5 ايو كذب

 .(324/1 :ةدمعلا) (81)

 . طيسب فالتخا اهب ةياورب (302/1 : هناويد) (82)
 .كحلاو ىف ميكو شبرق ةغل لع هنزحو هنزحأو .(1234/3 -: دنرلا طقس ) (83)

 مه 468 ةنس ابح ناك . ناسللا مولع يف مدقتم يسلدنأ رعاش . فيفكلا هللا دبع وبأ ٠ ةصلخ نب دمحم (84)
 . مامي نبال ةريخذلاب ةعزوم هرابخأو هراعشأو ( 283/9 : نيفلزملا مجعم )
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 ةءالُم حابصلا مسج ىلع نأك
 اباقن رابلا هجو ىلعو .هب

 ِهجاَجَع 0000 . رمل معي شةماام م

 اباَبقو هب 0070 20 0

 ل 5 .ِ 0 3
 رقشم ةافص يكتب رَمشأ نيف

 اًباهِش لاخي ٍلاتخُم بهشأو
 العلا ةَيِدَنَأ داهش هب ٌّمُهاَمَر

 (85) باغ َلباَوَدلا ُدْعَي ىل باغ نإو

 فنّصلا اذه نم 2990 ليق اي ٌرثكي 90 ( رعاشلا اذه ) ناكو

 ا الو (3 ب) ّدَّحلا هيف ٍزواَجُي ىتح عيدبلا فانصأ نم

 ام فالخم كلذو . افلكتم ًاهركتسم وأ الس ًاْفَع ماج همي ل

 اذه يف اهرثكأو : نسحلا يف ةياغ ةعوطقملا هذه نأ ىلع . هيف

 ًاعم هُميِسَقو عوتلا اذه طرشو . (86) 910اهلك اهانتبثأ اذهلف 0

 كلذلو : هل ةدئاف الف ةفلكلا هيف "تيرهظ ام نأل نّلكتلا و ةلوهسلا

 باوبأ نم دعو هيف ةقلكلا 612 روهظل بيكرتلا سينْجَت عون بيع

 ةفرط ناكل فلكتلا ©2137 نم لاخخ يش هنم در نأ منا ولو عارفا
 7 مم

 : لاذ ذإ ُهَباَع نَم لّماحتب ءافخ الو « ةقئاف ةّقينأ ةفحُتو ةقئار

 . فوج :- 00

 . ةديرخلا نم حيحصتلاو .:انق :اب و أ ل 00
 1 نم ةطقاس 4مل

 .رثكي ليق اك :با 5#
 1 نم ةطقاس 40

 . اهلك اب الينأ :ابا "00
 . روهظب تا خلا قرعفل

 برجا 3 هرب نم 4090

 .(95 94/2 : ةديرخلا) (85)

 . تايبألا هذه دروي مث (ىرخأ نم لاقو ١) : فلؤملا لوقب قباسلا ردصملا يف (86)
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 هروص نمو . لعافلاو نيب هيف يطوملاو : ُكاَرَيشإلا : يناثلا عونلا
 : (87) هلوق

 اهؤاقل 91055 « َتاَماَمَح : اولاقو
 حيلط يِطَملاو تديرف «ّحلَطَو

 21150 اًمّدعب ٍرهدلا نم يباقعأب ْباَقُْع

 خط ةبجللا يلث هيي رج

 اًندهع كفا ا 0 : اولاقو

 88) حبِرَص ِءاَفّصلا نس انل مادو

 : (89) هلوقو

 (تيبلا» ملم يِذب ىتْلَس نم ْبرلا "'9ىلع ْمّلَ
 لوق هلثمو . ٌعونلا اذه هيلإ يقترَي ام ىصقأ وهو تالك ثالث ّفّرصف

 : يرتحبلا

 مهتونش ةتيأر دقل بالا َقَدَص
 (90) هِيسّرَغ» بناوج يف ُبْرْخَت سمألاب

 .ريسلا اهدهجأ : حولطو (523/2 : بادآلا رهز) و (129 : نآرقلا زاجعا) يتريفلا ةيح وبأ (87)
 قباسلا ردصملا رظنأ (88)
 .(39 : ةقرو : عيرملا ضورلا) يف ةمسن الو ةمتت نودب رطشلا اذه درو (89)

 .(78/1 : هئاويد ) (9نر
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 : َةّمَرلا يذ ُلوق هنم برقي

 (91) (تيبلا) ٌمِيِماَمَشلا ْميِهْلا اهّماَه 2177تَفَجْرتساو

 نِم اَلعُج اًمّبرو ٠ قاقتشالا يف ناديعب َةَّذاملا يف نابيرق ميِهلاَو ماهاف

 :(92) هّلوق كلذ نمو
 ىلا 7 2 و 2
 هنوتم تجيع جاعلاو ىربلا ناك

 م2 م >2 2020

 حطلا ليلا هب ىّهن رشع ىلع
 : ًاضيأ يرتحبلا (1197 لوقو

 5 ءانع ىرك ذلاو « كينرُكدو

 رركشا انبب نب باق
 لاش رد 3 ضورسلا متل

 (93) لوُمش حار يف نْرَملا بوصو

 : يرعملا َةَتْيَسُح يلأ نبا لاقو
 5 5 000 -- و
 ةميمد ريغ جحلا فلا 4 الإف

 ٍرْسألا نم جيجحلا قالطإب تزفو
7 

 .324/1 :ةدمعلا كلذكو تعجرتساو :اب او أ ال 60

 . يرتحبلا لاقو : بالا "0

 : تيلا ةمتو (581 : هناريد) (91)
 0 تفجرتماو اهيحلأ صايصيلا برقلا عقعق اذإ

 : .ريسلا يف اهسوؤر تكرح : اهماه تفجرتماو .ناحلا لاوطلا : ميمافشلاو
 .ريعيلا فنا يف ةقلحلا اذكو راوسلا وا لاخلخلا : ةرب عمج : ىربلاو (8) : هناويد ) ةمرلا وذ :(92)

 رجش : رشعلاو . غلب : ىهنو . تيول : تجيعو . بلصلا : نتملاو . ليذلا اذكو جاعلا مظع : جاعلاو
 . يداولا نطب : حطبألاو . معان

 .(1737/3 : هنئاوبد) (93)
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 عم 7 2
 ىرملاو رئادْعلا تتاذ ىرا ال الا

 ميقا
 (94) رع الو ٍدهع 006 نم ةاربم

 : (95) 0 لاقو

 ساهش ةتاذ 21190( يحللا ) سمش لاب ام
 يارب بيلا َّحَضَو تأر امل

 ٍةقيفش دج تنكاول هذه اب
 لسانا سا 018 لا تقرت

 : محا كدوف ّلثم كَداَؤَف نكل)

 (1260) ( يِساق كِل ُلثم كبلَقو . ًادبأ

 ةعراضم هنإف « كبلق لثم كبلقو » : هلوق يف الإ ٌكلارتشا 110 اذهف

 . فيحصتب ةبراقمو

 حضاو يطوملاو : ةلداعملا : ةبراقملا عون ةمسق نم يناثلا عونلا
 لوقلا يف طف ( 224 !) روصلا عونب دجحاولا ظفللا ةداعإ : وه لعافلاو

 هتحت طسوتم سنج وه ٌعونلا اذهو . ادعاصف نيترم ءانبلا يّتفلتمم نيتّدامب

 دحتي نأ امإ هنأل « ةنزاوملا : يناثلاو ء عيصرتلا_: امهدحأ : ناعون
 (123) اهاعطقمو . عونلاب ٌدحاو 00220 ايف يه ةيلكأ َةنز قوذ يف ناظفللا

 0 نم ةطفام ناد
 3 نم طقام تيلا الممل

  امهيف 0 د ١

 .اهاعطقمو : ابا ا:

 .هريغ يف الع نقأ ملو .٠ هناويدب دوجوم ريغ (94)
 .رداصملا يف امهيلع فقأ مل . يرعملا ةئيصخ ينأ .نبا هلعل (95)
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 عونلا وه اذهو .ٌدحاو 1*2 نامي ناذللا نافرحلا امهو

 وه اذهو اًمهيَعطَقم عم ناظفللا قفتي نأ اّمإو : اعيصرت ىّمسملا (114 ب)
 : ةنزاوملا

 لوُقَم هنأو : مسالا ةيلاثم ةيلوأ نم ؛ يطوملاو : عيصرتلا : لوألا عونلا
 عّضرم جان لافي كرا“: 7*0 عيصرتلاو ٠ يرهوجلا بيكرتلا ىنعمب
 . اهب ىَلَحُي قلَح يهو عئاصرلاب ىلَحُم يأ : عصرم فيسو :٠ رهاوجلاب
 لاعتسالا يروهمج نم مسالا لقن ٍةبسن 0360 نايبو و : ةدحاولا

 نم نّيعضوم يف عونلاب دحاولا ٍظفللا ةداعإ : وه ٌلعافلاو . هتاذب نيب
 27 (ْنَأ ) كلذو ءردحاو نرحب ةياهنلا 'قِفتم |مييف وه ًادعاصف لوقلا
 "ىخوتم نزولا ةلدتعم مّظنلا ةمساقتم رعضولا ةبسانتم اهظافلأو ازجألا ريصت

 يذلا لصفلا وه اذهو . ًادحاو اًماعطقن نوكي نأ امبنم نيئزج لك يف

 مدعو ذخأملا ةلوهس اضيأ هيف ٌطَرتشُيو . فلس اهك ةنزاوملا ” نيابي 1290( هي )
 ىلع ايداج مالكلاو ب ِهْيدْبَد ىلع ًارمتسم ملكتمل نوكي نأ وهو : فلكتلا

 نم ةَرسيتم رعيصزلا هر اتنَعو  عجسلا ةصرف ُهَل اسرع اذإ ىنح وْ

 درابلاو ثغلا فلكتلا نم ًارذح اهرتنا « ٍوْفْلَع ريغ نم ةلهس ' ٍْفْسَع ريغ
 هنأ (96) ةمادق ٌرْكَذ يذلا لّدرتسملا عونا اذه نم ْبيِعَملا وهو ؛ ثلا
 ( 225 أ) ٌرْدَق هل َبرضُي الو ٌدح هل َلَمجُي الأ وهو هَنوُبيِعَي ًاموق ىأر

 نمو . هانركذ. ام سحب يذلا لب ٠ ٍدْهْجو اركتساب كلذ عم َبلُطو

 0 0 5 دلل

11290 . 95 

 . ناب نمو هلا دمه

 01 نم ةطقام كلل

 لاما نم ةطقاس ل 113«

 7 :رعشلا دقن) (96)
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 . ًاعوزج ٌرَشلأ ُهْنَس اَذا . اعولَه َقِلخ نامسنإلا نإ: لجو زع وق هروص
 . روُطَْم ٍباَتكَو ٠ روطلاو ه : ىلاعت هلوقو 97 عون ريحا ع اًذإَ

 هروُجْسَمل ٍَبْلاَ عي رفرملا ناقتسلاو . ٍروُمْعَمْلا ٍتيبلآَو . وشم قر يف
 ا تاير اَجْلاَ . ارقو ٍتاَلِاَسْلاَف : ©2290 ىلاعت هلوقو . (98)

 بَ ٍةَمَعِني تأ ع : لجو زع هلوقو 9 ارز ِتاَمّسَقُمْلاَف

 نإ : 41300 ىلاعت هلوقور 100(2) ا ٍنوُسَم 0 ًارخألا كَل ردك . نوُِجَمِب

 . نورت ْمُه اَذِإَ اورد ٍناطِبْشلأ ص فِئاَط مس اَذِإ وقل نيل

 ع هلوقو 011 , َنوُرِصَقب ال مث 2 يف هنود مهتاوخإو

 يي ةبآلا هذه اعد قو (102) « نقي الب با غيسم ص كثجَو » : لجو

 اًًخيش يل لاقو . بكرت دق َبلاسألا ناف و 00 (103) َةَعَراَضُمْلا

 عون يف ةعقاولا ةروس 9 :  ةحور هللا 0 0 هللا دبع وبأ

 خيشلا مالك لِوَتحَيف 3 ةنزاوم اهيف نأب نذر اهئازجأ عبو 0 عيصرتلا

 ةروسلا ةشت (1*1' نوكن نأ : امهّدحأ : نيهجو  هنع هللا يضر

 اهتلمحي اًهاَمَس نوكي نأ : يناثلاو « اهيثزج ٍدَحَأب ًايرابتعا ًاعيصرت اهتلمحي
 ةمادق جّرفلا وبأ َلَعف اك ةنزاوملاو عيصرتلا نيب 20 لصفلل ءاغلإ ًاعيصرت

 للذلز

 (ددول

 كلي

 كلي

 . 19-21 : جراعلا (97)
 61: روطلا (98)
 ,2-4 : تايراذلا (99)
 23 2 : ىقلا (100)
 201-202 : فارعألا (101)
 2: ليلا (102
 .485 : صا رظنأ (103)
 . مهءامسأ تعبت نيذلا رصعلا ويش نيب نم هزيمت عطنسأ ملو . ثجرت لع فقأ مل (104)
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 عيصرتلا مماب 223! [بيلع مجرتو ًادحاو ًاباب ةنزاوملاو عيصرتلا لعج هنإف
(105). 

 امهو . ةنزاوملا عون يف وهف عيصرتلا عون يف اهنم نكي مل اف ةلمجلابو
 ىلعأ ينف هيف امهلم درو امو : ليزتتلا يف َدَرَو امم كلذ لكو + نابراقتم

 يف (106) ٍريِصَبلا يلع يبأ لوق ار هروص نمو . امهيف طرشلا رقوتل ةقبط
 داع ىّتح» + ابتاكلا ( 226 أ) ًةمادق جرفلا وبأ ةاكح « همالك ضعب
 نينزاوتم نيئزح ىّئأف 107(2) 100 كضيرمتو ؛ ًاحرصت َكضيِرعت

 دحاو فرحب نّيعوجسم «  ةياهنلاو ٍمطقملاو ءانبلاو ةروصلا يدِحَتم

 و : يفّسعتو واركتسا ريغ نمو بلكت ريغ نم «ءاحلاو 34! وهو

 ءزجلا نم ضيرقلا لوألا ءزجلا نم ضيرعتلا ءازإب َّلَعِج ثيح ه داضلا ٠
 اذه ىلإ ءاقترالاو بّرضلا اذه يف لوخدلاب ىّرحأ يدنع وهو ٠ يناثلا

 م ةروص نم وه امنإف كاحلا ( 115 ب ) وه يذلا مطقلا اًمأو . عونلا

 0 ىلع الإ ٌمضاو كلذو ٌاعّضَرُم عمل مالكلا ىّمسي الو رققملا
 ' يروهمج لاعتسا ىلإ مسالا اذبب صوصخملا عونلا اذه ١ نع جورخو
 : (108) ءاسنخلا :ٌكلوق رعشلا 2390 يف هروص نمو

 اهيلع 0010 2

 . انهو هل ا نقض

 ,رعشلا نم : ببال "0

 .(38 : معلا دقن) (105)
 راعشأ هيف هلو . تاجاهم ه 282 ةنس قوتملا ءانيعلا يبأ نيبو هتيب تناك : لسرتم بتاكو غيلب رعاش (106)

 ,(04 : تسرهفلا)
 .(رعشلا دقن) نم عيصرتلا تاب ادوجوم سيل (107)

 خيرات ) ه 50 ةنم تفوت .٠ ءائرلا ةرعاش : ديرشلا نب ثراملا نب ورمع تنب رضامت : يع ءاسنخلا (108)

 .هيمحي نأ هل قحي ام : ةقيقحلاو (49 : اهناويد) رظناو ( 166/1 : ةيبرعلا ةغللا بادآ
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 0 5 م4 5 ب م ا عم
 ةيصان راوجا «ةيصاق تاوج

 و 8 أ <
 راَرج ليخلل :ٍةَيوْل ُداَقَع

 : ةيثرم يف ءالعلا يبأ لوقو

 7 ريل لا ًاقح يف لِقيو
 _- 318 يو م

 :(110) 9300( اييف) هلوقو

 ٍفاخب سيل ءامّلُظلاو حبلا يف ؤ امهم نيكوك انيف تتبقبأ

 مئادسإلا يف ِنْيَرمَق لب ءادجإلا يف نْيَرَطَم لب هادرإلا يف ٍنْيََ
 فاَفَعو دوب د١ يوم كيل كول 0 يو نيت

1 

 عدخلا يف لآلا ةعنص وأ الّطلا وي

 م” علام 1 كة ع ناو
 همذت قاف نع ىرفت قال

 (227 أ) مْمَجْلا يف حئاحّصلا ريكو :قآم

 0 نم ةطقام («(دمل

 .ناوبدلا نم حيحصتلاو .العلاو : ب . افئرا وأد ند»
 نفلأم ل _ ندم

 اضيأ سرحلاو .رابنلاو ليللا : نيسرحلاو . يثرلا طسلا وه نيسحلاو ( 1270/3 : دنزلا طقس ) (109)

 . رهذلا

 .ملظأ اذا : ليلا فدمأ نم :فادسالاو (1299--1297/3 : دنرلا طقم ) يرعملا (110)
 .(1345/3 : دنزلا طقس ) يرعملا (111)
 . قنا : ىرفتو .(1335/3 : دنرلا طقس ) يرعملا (112)
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 هدشنأ اف يوتقلا 2290 سوُيَح نب ناطلس نب دمحم نايتفلا يبأ لوقو
 : ( ةقيدحلا) بحاص

 2 م 4 000

 اًهناما ةرثأ هر تنالو

 ٍباَطْعإلاو ءاطعالا نم ىألَم

 قباس وأ ىا*0ِهيزل يف قزاَر نِم

 (113) ٍباَوَصِب 0417 قطان وأ :ِةبلَح يف

 سايقب ًادعاصف ندب ب ًاريتعم عيدبلا ِِس وللا اذه درو اعرو

 : يمورلا نبا ٌلوق بّرضلا اذه روُص نمو .رخآلا ىلإ امهدحأ
 3 25 3 13 2و 7 '
 رب رح اعم ري رجلا نم نس سبل امو نهنادبا
 58 8 ماع
 (114) وسع اعم ريبعلا نم وع سسم أمو نهنادرا

 يبأ ٌلوق هنم نوكي نأ هيلع عيصرتلا رهوج لوق قابطنا مدعل دعو

 : هنم هّلعج دق يضاقلا ناك ناو ٠ ساو

 ٍراَوْن ٌراَيِو ام ٍراَوْن ٌراَيِد

 (115) راع هنم ده ًاوُجَش كورك

 معيصرتلا هيف تلا امم هلعج دق يضاقلا ناك نإو - هلوق كلذكر
 :(116) ل سيئجتلاب

 لوُحما*«فراقآو ٍلالطأو ٍليجُملا عْيرلا ىلع ْعّرجت ل

 سوبح : باو أ 0ر بول

 ,ةدش يف : بالا د4
 .رظان : با. وتل

 . لالطأو راثاو ؛ با طه“

 .ةدشلا < ةبرللاو .(98/1 : هناريد) )١13(

 .(435/1 : هناريد) ([14)

 .(435/2 : هئاويد) (115)

 راجعإ ) رظناو ةيفالقايلا : نيعضوملا يف يضاقلاو .ةبدحملا : لوحلاو ( 365 : هتاويد ) رتعملا نبا (116)
 .(145 و 131 : نارفلا



 وه امعإو ٠ هيلع رهوجلا لوق قابطنا مدعل ًاضيأ _عيصرتب سيلو

 ٍعْرَصُملا يّدَح نيابتب ءافحخ الو « ةعراضم وأ فيرصت هب نق ع

 عوضوم نم عيرصتلا نأ عم عيرطتلاو عيصرتلا يّدح نيابتو : .عّصّرملاو
 . ةغالبلا عوضوم نم ال يفاوقلا ةعانص وأ ضورعلا ةعانص

 هنأو مسالا ةيلاثم ةيلوأ نم ميطوملاو : ةنزاوملا : يناثلا عونلا

 عضولا نم يعانصلا ىنعملا ىلإ 2 لقت ةبست نايبو . نزولا نم ةلعافم
 لعافلاف لعافلا ىلإ هيطخم كلذل 37*22( بحي ) ثيحب ؛ حضاو يروهمجلا
 لوقلا (28 21 نم نّيعضوم يف عونلاب دحاولا ظفللا ةداعإ :وه

 هنأ كلذو ٠ نيتيابتم ٍنيفرحب ةباهنلا 0**2ٌفِلَتْخُم اهف وه ًادعاصق

 رولا لم مّظنلا ةمساقتم عضولا ةبسانتم لوقلا ءازجأ 245 رِيْضَت

 نأ نود ) رخآلا ةَنزِي نوكي نأ اههنم ©*وزج لك يف وتم
 01400 نيابي يذلا ةنزاوملا '400 لضف وهو ٠ ًادحاو |ماعطقم 2477( نوكي

 00 ارق هك رع دق طّريشملا . عيصرتلا طش فلس اك عيصرتلا هب
 نم وللا اذه. نوص .نمو . انه هديعن الف لبق ٌررقت دقو 5 ب)

 ًاييرَق ُهاَربَو اديب ُهنوَري َى المج رص 0 ىلاعت هلوق ٍزجغملا
 هلوقو .(117) ٠ نياك لابجلا نك و لملاك الا رك
 عمجو . أوتو ريم ص وعل :٠ ىَرْشلِ 32 ىلع اَهنِإ الك :٠ لا
 اذإ اذإ راهو . ىَشْغَي اذا ليلا ء 50( ىلاعت ) هلوقو . 118( ٠ ىعْوأَف

5 
 ص

 .ينلخم :ابا وقل

 انلل ريصت

 ؟دوهلا

 معلا

 امل

 معلا

 اع نه ا ةطقانبا ج44

 ,9 سا 5 1 جراما (117)
 .18 15 : جراعلا (118)
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 ىطعأ نم مَ .ىتشل مكس .ىثألاو ركذلا قلخ امو ل
 رع سعر 7

 . ىتغتماَو لخب نم ماو ل ىَنسْحْلاِب َقَدَصَو . ىّقاَو
 نإ ذر اذإ 0 ا امو . ىرسعلل ةرسيئسف . ل دك : 00 ا ول مس 0 ماو مول < 1

 اًماَلْصَب ال . ىّلصَلت ١ را مكن ٠ ىَلوألاَو ة رخال انك نإ . ىَدُهل اَنْ
 1م يتأي يذلا ىقنألا اَهئجبسو . ىَوتَو بدك يذلا . ىقشألا الإ ا م وم هر

52 

 . ىلغألا بر هْجَو هات الإ ٠ يد الا 0

 5 ىجَس اَذِإ ليلو ٠ يحض ١ : .(119) « ىَضْرَي َّفوَسَلَو

 كيني َفْوسَلو . رقد 2000 ىف امو كبَر ا :
0010 00 

 هلَدَحَوَو 5 ىَدَهف الاَض ةكدجوو . ىف ًاميتت َهلَدِجَي أ 5 ضر كو

5 2 

 مني امَأَو . ره اله َلْئاَسلا امو .رهقت الف ميلا ام . يأ ًالِئاَع
 01517( هئم لّصفملا فو ) ا 5 ا (120) « ثّدَحَف كير

 هروص نمو . ( 229 أ) ٌةرثك ©0520 ىصحُي د داكي الو , ِوِراَصِق يف ةصاخو

 + مك ٍصْقَت نم يت ال تنك اذإ و : باكا ضعب بتك ام مالكلا نم

 ًالودُع ّْرأ : ىلمأ ةيبخ كلنم فاخأ فيكف « بيس فْنَض نم ىتوأ الو

 اك عضوف . « لع ,حالصإو ٍوَمَش مل نع ًاروكف وأ ٠ لَ رافتغا نع

 ءازإب « مرك» و « فعض» ءازإب « صقن » : هلوق 121(4) ةمادق لاق

 ةلزاؤمو ظافلألا عضو ف ةبسانم «روتفو ءازإب « الودعو و « ببسو»

 ٠ ةلق » ٠ صقن ٠ ناكم ًالثم  َلاقُي نأ نكمي ناك دقف الإو . اهنيب

 ظافلألا نك ملف «ريصقت ه «روتف « ناكمو . هركش» « ببس» ناكمو

 عيصرتلا هيف تلا امم هروص نمو .ريثك اضيأ وهو . نزاَوتَت نئيح
 ::نلورلا نبا“ كروت ةرررلا
 0 نم ةطقاس اويل

 . ىصحت هلأ ار ع١

 1-21: لالا (119)
 11 2 1 1 ىحفلا (120)
 ,(رعشلا دقن) يف هيلع فقأ مل (121)
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 1 50 م و.“ ل م درعا 5
 (122) هحاجن تيري اللا ٍبغارلو هناا بيري بهاريف

 وبأو .رخآلاب امهدحأ ّفعتلاو ابكرت اذإ نّيبولسألا ُدحأ ْبْلعَي دق هنأ لإ
 ىلع لوألا 01540( عونلل ١ سنجلا يف فرشلا لعحي ةمادق 205) ِبَرفلا
 دعبأ لوألاف لوألا ردع ع يناثلا ىلإ لَدَعُي هنأ ىَريو : انه يناثلا

 كلذلف « ًابهذم برقأو اكرم اطوأ يناثلاو ٠ لوانتملا ىلع اهّرسعأو لزانملا
 ةيزمب بهذ نإو ؛ : لوألا نأ ىَرْن نحنو . لوألا ٍرذعت دعب الإ هيلإ لدعُي ال

 نع دْعَبلاو ةلوهسلا لطخب م50 ( رئاف) اضيأ يناثلاف ٠ (123) موُرللا
 اذه يف ملكتمل َلّرَن امبرو . بابلا اذه 25© يف ُنأشلا وه كلذو : فلكتلا
 مل نإ . بحي كلذلو :٠ ةلمج ةنزاوملاو عيصرتلا| نع هول ىلإ بابلا

 هرجلا نكيلف . رذقلا يف نّيتزاوتم لوقلا نم نازجلا نوكي نأ : لهَستي
 اذه نم ةغالبلا ىَرْجَم يرْجب ام ٌرخآ اذهو . لوطأ  ليق اك ريخألا
 هرعشلا » باتك يف ررقت ام وه ل بسحأ اهف اذه ىنعمو . بابلا

 « ىلوألا نم لوطأ ةيناثلا ةرقفلا نوك 1577( بوجو ) طارت ارتشا نم وطسرأل
 يف و هنع انك انأ ديب . ثلا ًاعون ىّتعملا ( 230 أ) اذهب يليعت ةوقلاو
 ىتح هلك كلذ نع لرب ام مَ 580 ( هيلع ) نيتيلملا ٍفرشو سنجلا

 « ةعوجسم ريغ ('؟*!اهرخآو « َةَعّمَجُم ءازجألاو « َةَسّرَضُم ٌظافلألا ٌنوكت

 .نسحلا وأ :أ د طم
 با نم ةطقاس ل 4ا44)

 ,ابا نم ةطقاس ل 658
 ْس 5 كلل

 13 نم ةطقان ل 0
 0 نم ةطقاس د

 , اهرخا 0 5

 .( 8/١ : هلاويد) 0122

 . تاحلطصملا قحلم رظنأ (123)
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 كِلذف . ""*'ةعراضتم وأ ٍةدحاو ففورحب ةمّئتمم ريغ "9 اهِطاقمو
 حبلا اذه َكّلسو رمل اذه ىلع 10 : ةغالبلا نع اخ

 نمو . قفوملا هللاو هيف ُلدعلا ٌرهف ٌماوَعلا نم هسنجي (7 0 حلل

 : ءالعلا يبأ ٌلوق ًاضيأ هروص

 الا و ءاَمْئَألاو ءابآلا ٌرهاطلا

 (124 فَألألاَو ٍباَوْنَألو يبارآ

 ف م اهّمِطاقمو ءازجألا تايابن داحتا هيف 91620 مرتلَي مل اي هنأل
 ًاذئعأو طسبألاب ًارابتعا ىلوأ هيلع ةنزاوملا ٌدح قابطنا ناكو اعيضر

 . لقألاب

 يف يمس دقو : ٌةَبساَنملا : يلاعلا ريركتلا سنج ةمسق نم يناثلا عونلا
 لوقلا ءازجأ ةَلَداعم رابتعاب ةنزاوم ءرعشلا ٠ باتك يف ةيرظنلا ةغالبلا

 . ةلداعملا كلتب ضعب ىلإ اهضعب ةبسن ماثتلاو 3 (163) ضعبل اهضعب

 ير ان انب ني نأ يغبني سيل هنأ كلذو ء لعافلاو : نيب هيف 4 يطوملاو

 ىّنعملا مك روكي نأ : يونعملا ريركتلا هب ُفدارن يذلا ةبسانملا مساب

 لوقلا نم ٌدَعُي سيل كلذ أل ٠ ًادعاصف نيترم لوقلا يف ددعلاب دجاولا

 154 ًالوذرم لب . طفقف نايبلا نم 0 رع ًالُطعو ميدبلا ني ًاولخ الوض

 . ريركتلاب هيلع ٌمَجْرَتم فورعم دقنلا نم "باب وهو . ان ًاهركتسمو اع
 يذلا ضحا كارتشالاب مسالا يف ٌكلارتشا ريشاعلا سنجلا اذه عم هل ضرعو

00000 

 كلل

 اود

 وقل

 .( ن6 6 دعبل

 تاجايللا : بارآلاو .( 1264/3 : دنزلا طفقس) (124)
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 وأ دجاولا نوقلا .ي تاك نإ يذلا ريركتلا وهو كيكشتب الو و يطاوتب سيل
 بيطلا اب مهضعب باع هبو : نالذخلا وهف ةدحاولا ( 1 ا( ةديصقلا

 يف ناك نإو , تايبألا ةَرَواَجمب ينعم روكُيَو »ا < هبياعم ديدعت يف لاقف

 ةديصق لك لالقتسال دقتلا نع دعبأو فحخأ وهف لجرلا ناويد رعش ةلمج

 اذهب اولا تيبلل اومّكح دق روتاك نإو : اهتاذب اهدارفناو اهسفنب
 اذه ٌدصق نكي مل "'9©اذإو . ةّلقتسملا (65) ةملكلل ىرحلابف . مكحلا

 ريركتلاو ةبسانملاب ديرن امناف ءيطوملا اذه-يف هيدارإ 167 ةلاحتساو ىنعملا

 ريسألا بسحن يذلا قهزملا لوق كلذلف . هب ٌقيلي امو ىنعملا داريإ يونعمل

 ًادِعاصف نْيئزج نم لوقلا بيكرت : "9*!(وه ) لغافلل ه يطوملا رظنلا يف
 ٍتاهج نم ام 299! ةهجم هيلإ ةبوسنمو رخآلا ىلإ فاضم امبنم وزج لك

 سنج مسا لوقلا ءازجأ ِِق ةبسانملاو . ةبسّنلا ءاحنأ 3 ام رع ةفاضإاالا

 داربإ : يناثلا مئالملا ٌداريإ : لوألا : عاونأ قير 1
 يف ةبسانملا نأل كلذو . بسانتلا : عبارلا « رارجنالا : ثلاثلا . ضيقنلا
 لثمأ ههيبشو ءيشلاب ينأي نأ : اهذحأ : ءاحنأ ةعبرأ ىلع يه لوقلا ءازجأ
 . دْنرفلاَو فيسلاو :٠ ماجللاو جرسلاو « مراصلاو ناتسلاو رمقلاو سمشلا
 ليللا : لثم دادضألاب ينأي وأ . مثالملا داريإب بقلملا وه ٌعونلا اذهو

 داريإب بقلما وه عونلا انهو : توملاو ةايحلاو : ءاملاو حبصلاو . راهنلاو
 ع مهسلاو سوقلا : لثم هيف لمعتسي امو ءيشلاب ينأي .وأ : ضيقنلا
 وه عونلا اذهو : ملعلاو ساطرقلاو : ةاودلاو ملقلاو ٠ . ماجللاو سرفلاو
 لاقي ذإ ٠ كلملاو بلقلا : لثم ةبسانتملا ءايشألاب يتأي وأ رارجنالاب بقلملا

 . ةملكلا © داما انما ودل
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 بقلملا وه عونلا اذهو  ةنيدملا ِق كلا ةبسن ندبلا يف باقلا ةبسن

 نم دجوت (2 ١ امعإ هيف ةعقاولا ةبسانملاو (118 ب) تتساتلاب

 ىلإ انم لوألا ةبسن : ءايشأ ةعبرأ انه اه نوكي نأ وهو . ءايشأ ةعبرأ
 همساب يّمسو ثلاثلا َلَدِب لوألا ليخاف :٠ عبارلا ىلإ ثلاثلا ةبسن يناثلا
 مهنإ ١ : برحلا يف ًايدق اوُبيِصأ 660 نيذلا علا يف لق ام لثم كلذو

 نم ةبيرقو .٠ ةنسلا نم عيبرلا رخأ ًادحأ نأ ول اك .ه ةنيدملا ِ اوُدِقُف

 : .بيطلا يبأ لوق اذه

 (125) ِناَمّزلا نم عيبرلا ٍلزمب 2 يِناَكَملا يف أب ٍبْمَّشلا يِناَكَم

 هذه نم دحاو لحاو روص نم فاك لثملا نم نم 207! ونوَرْوَأ امو

 كيلع ُرّدَعَتَي الو اهكاردتسا كّروعُي الف ةريسع ٌريغ كلذ عم يهو عاونألا
 ءانل فلس ©2723 (امم)و كيدل امم (72)اهًراضحا  تدرأ ىته--

 ىلع نكي مل .ةعبرألا ءاحنألا هذه ىلع يه لوقلا ءازجأ يف ةبسانملا َّنألو
 الو . دقن رخخآلا نم ًالدب ةعبرألا ءاجنألا هذه نم دحاو دحاو كلاس
 دقتو طق. هييعي اهنم راحاو يف ةبساملا هوجو ٍراصحنا مدعل ةذخاؤم

 . اًمَدْأ جّهتتاو اهضعب كلس دق نوكي نأ دعب هريغ نود هب ٍصاصتخالا

 ريغ و ر نع 7 ةلمج اهّريغ ًاليبس كّلسو ًاسأر ةبساملا نع بكت ناف

 لادا حلاوه كلذ مك يف ماسأو جْهَلا يف (126) 7*217سّرّضف

 , ناذللا نانيثلا : ب

 . اندروأ امو : باسل

 كيلي

 دلل

 . اهؤاصحا ايم لسن

 .ابا نم ةطقاس ا

 .سرفو : بادب تر

 موكا يدعي

 هنع اونعظ مث هلهأ هب ماقأ يتأ ينغ يذلا لزملا : غم عمج يناغملو (383/4 : هناويد) (125)

 . هايملاو رجشلا ريثك زاريشب ناوب بعش :انه دارملو . نيدلبلا نيب جرفملا : بعشلاو
 .(سرض :ناسللا) ةعاجش وأ ملع نم هيعدب ايف لجرلا ناحتما : سرضلا نم سرض (126)
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 . هيلإ ٌليبس دقنلا ٌّكَحِمِلَو هيلع ناطلس 179 ةذخاؤملل نوكي كانهو
 : (127) هلوق ٍتْبَمُكلا ىلع بيِع كلذلو

 (تيبلا) ُبَتَّشلاو ُالّدلا اهف َلَماَكَت 2

 : (128) هّلوق ًاضيأ يّمَعلا ةَشاَكُع ىلعو . بنشلاب هيبش ٌريغ لدلا ّنأل

 : سيفقلا ءىرمعا لوق دقن نكي ملو . ةضفلل بسانم ريغ َبانعلا نذل

 ٍهَدلل ًاداوج ْبَكرأ مل يئأاك
 (233 أ) نلاخلخ تاذ ًابعاك نطَبتأ لو

0 2-3 000 2 
 لقا و يؤرلا قزلا اًبسا ىملو

 (129) لافجإ دعب َةَرك يّرك : يليخل

 ٌردص نوكي نأ وهو اذه سكع هيف بسانتلا نأو ء يبسانم ريغ هنأب
 : بيطلا يبأ 2277 لوق دقن الو : لوألل يناثلا ٌردصو يناثلل لوألا تيبلا

 . ةدحاولل : با كيل

 .لوق لع دقن نكي ملو :باد 0“

 126 ةنس يفوت مشاه ينبل هعيشنب فرع . برعلا تاغلب ملاعو مدقم رعاش . يدسألا ديز نب تبككلا (127)
 : هنمتتو ( 315/1 : ةيرعلا ةغللا بادآ خيرات ) و (93/3 : صيصنتلا دهامم) ه
 0 لماكت ناو ةعفان ءابلعلاب نتاعظ له مأ
 . ( 348/1 : يناغألا ) يف ىرخأ ةياوربو ( 306 . 305 . 304 : حشوملا) يف تاياور ثالثب دروو
 يدهملا مايأ شاعو معنب ماه . ءافلخلا حدمب مل لحف رهاش . دمصلا دبع نب يمعلا ةثاكع وع )١28(

 :(260/3 : يناغألا) يف تيل ةمدنا رظناو (42/5 مالعألا ) نييساعلا يداحلاو
 0 ةضفا نم امناب ناك ةيراج نك نم

 ارمخ هوفمملا قزلا رتشأ مل : قزلا ابسأ ملو . هل ةناطبلا نم هطج : نطبتأ مو .(35 : هئاويد) (129)
 . ةعرسب عالفالاو مازبنالا : لافجالاو
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 فقاول كلش توملا يف امو .ةتفقو
 ميا وهو ىَدَرْلا نجح يف كناك

 ةَميِرَه ىَنلُك ٌلاطبألا هب ع

 (130) مِساَب ةلرغتو ّحاَضَو كهجوو

 + يناثلل لوألا ٌردص (1700( اضبأ ) نوكي نأ وه هيف بسانتلا نإف

 ءاحنألا هذه نم ًاهجو سيقلا ٌررما لاق امل َّنأل . لوألل يناثلا ٌردصو
 ةدْهُع نع يّمقتلا يف لصفنمللو . بيلعلا وبأ هلق ام كلذكوأ « ةعبرألا
 كلذ اثم ءاحتألا هذه دحأ نم عضولا يف هل [بِتَتْسَي امب بيجُي نأ همازلإ
 يلا ةيريما هئديصق ةلودلا فيس يِتُملا بيطلا وُبَأ دشنأ امل هنأ ّيِكُح ام

 : اهلوأ

 (131) (تيبلا) 2 مئازعلا يتأت مزعلا لهأ ردق ىلع

 ىنأ اًملف : دقنلا ٍةذباهجو ءابدألاو ءارعشلاو ءاملعلاب سلحملا صْع دقو

 الول ةنسحل اهنإو : مهّدحأ لاقف ٠ عنج نورضاحلا اهّسحتسا اهرخآ ىلع

 (019 ب ) «؟ 4يشلا كلذ امود : ةلودلا فيس لاق «ًائيش اهيف نأ

 : اهيف َلاَق امل هنأ : لاق

 مقاول كلش توملا يف امو تتفقو

 مئات وهو ىدرلا نفج يف كتأك
 ةعره ىَملَك لاطبألا كب ين

 مساب كرغلو ٌحاَضو كُهجوو

 ىلع يناثلا رجعو . يناثلا ردص ىلع لوألا ٍتيبلا و رجع بكر (70اولو
 ا 00

 ىظانأ مر

 . ةموزهم : ةيزهو . حيرحلا : ملك عمج : ىملكو (102 101/4 : هناويد) (130)
 : تيبلا ةمكو (94/4 : هتاويد) (131)

 راكملا ماركلا ردق ىلع يقأتو 00
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 ناكف + ظفللابو ىبعملاب ىيلأو .رعشلا ةعاص يف ّنَّسَحَأ ناكل لوألا ردص
 3 :ل

 فقاولا كلش تملا يف امو تفقو
 مساب كّرفتو حاَضو كهجوو

 ةميزه ىَمْلَك لاطبألا كب رع

 22341 مئان وهو ىدرلا نفج يف كنأك

 اولاقو دقتْملا يأر اوُبوصو َدقنلا اذه نورضاحلا (180) برغتساف

 كلذل يبنلا مجوو . ٠ باوصلا 27ُبِبِصُي ناكل كلذ لاق ول » 2
 : سيقلا ورم لاق دق» : هل لاقف 0 ىح دقتنملا باوج ف كفو

 (ناتيبلا) هِوْذَلِل ًاداوج ْبكرأ م ينأك

 ناك هنإف : تلهج اك لهجو ٍسيقلا ٌورما ٌطَلغ دقو » : دقتنملا َلاقف

 : لاق ول ؟152(نأ) ىلؤألا

 لقأ ملو ًاداوبج ْبْكرأ مل َينأك

 لافجإ دعب ةّرك يّرك َيِلْيَخِل
 ين .- لك -

 ةذلل يورلا قرلا [ابسا مو
 لاخلخ تاذ ًابعاك نطبتأ ملو

 يف ءاسنلاو ةذللاو برشلا ركذو تيب يف ٌرفلاو ٌركلاو برحلا ركب ىئاف
 ؛ ةلودلا فيس ىلع رمألا نسبتلاو .2« ظفللا قباطيَو ىنعملا م حصيف .اثكيب

 ىح باوللا يف ١ كفي دعخأو هبوث تحت هّمآر لخدأو مجوو يبنتلا لجحو

 .بوصتساف ١: 0 عملا

 .بيصي دقل ناكل : باب اطه»
 0 سم ةطقاشس ل 9:
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 : دقتنملل لاقو بونلا تحت 9 هّسأر جرخأف ٠ 6830 هيلإ مهل هيلع َّرثَع

 0 لوقي نيح كم قدصأ لاعت هلل

 وا: يزعلا 0 قأف. (132) ٠ ىَحْضَت الو اهيف امظت ال كن

 3 هذه ءربكأ هللا» : ةلودلا فيس ('940لاقف وْخضلا عم مظلاب

 دقتنملا مطقناف » : .لاق «٠ نيلئاقلا ّقدصأ وهو هللا قدص . ةغلابلا ةجحلا

 لاق اك سيقلا ٌررما لاق ولوو لاق ٠. بيطلا وبأ هيلع جّلفو مَجوو
 نوكي امنإ هنأ مولعم قزلا ءاَبس نإف : ةريبك ةدئاف ماكل نب طّقسل دقتنملا

 معز ام ىلع ناكو ديصلا بوكر ةذل انه رْكذَي نأ دارأ اهناو . ةذلل

 م وارسم عمو» : لاق . ءرعشلا نم اذه طّقسي
 ناكو .« ءارعشلا ٌرَعْشُأ وهو رعشلا ةعانص يف ٌةودقلا وهو اذه ّلثم ُلَهْجَي

 يف 0 ناك دقو « ًادّسَحُم ينم (2351) ينعأ لجرلا اذه

 كلذلف ٠ هِمْلِع ةرازغب مهيلع دازو هلو هعبطب هر ُئابدأو تارعش هنامز

 سه ةميتيلا ١ باتك يف يبلاعتلا ركذ ايفد يبنتملا ةباوجو . ّدَّسْحُي ناك ام

 ءيرما ىلع اذه ةلّردتسا يذلا نأ سم نإ انالوم هللا حلصأ» : لاق نأ

 ملعي انالومو ٠ سيقلا رما ًاطخأو انأ تأطخأ دقق رعشلاب هنم ملعأ سيقلا
 (120 ب) فرعي ال ٌزازبلا نأ كلئاحلا ةفرعم ْراَريلا قرت ال بوثلا نأ
 نم هّجرخأ يذلا وه هنأل هليصافتو هتلمح فرعي كئاحلاو . هئلمج الإ

 بوكرلا ةذلب ءاسنلا ةذل سيقلا ٌورما َنَرَ امنإو ٠٠ ةّيبوَلا ىلإ اعلا

 ةعاجشلاب فايضألل رمخلا 2297” ءارش يف حايل نرقو ٠ 0100 (ديصلل )
 رك ذب هّنعبتأ تيبلا لوأ يف توملا تركذ امل انأو :ءادعألا ةلزانم يف

 . ةجحلا هانا اعف

0 
 3 نم ةطقام لا 0
 3ك 9 ةطقاس دع

 .ءاقش هبال 8

 .119 - 118 : هط (132)
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 ولخي ال مزبملا حيرجلا هجو ناك اًملو . ''"*”هسناجيل توملا وهو ىدرلا

 كرغثو حاضو كُهجوو ٠ : تلق ةبكاب ِهّنيع وأ : ًاسوُبَع نوكي نأ نم
 ظفللا عسي م نإو :ىنعملا يف دادضألا سس عمجأل ٠ مساب
 نم ًارانيد نيسمخم ُهَلصوو هلوقب ةلودلا نيس بجغأف . (590( اهعمجل )

 .(133) «رائيد ةئايمخ اهنزو تالّصلا ريئاند

 1900 ( ًالاثم اهذختتي ) رظانلا ٌنوكيل اهظافلأب ةياكحلا هذه اندروأ دقو
 ءازجأ يف بسلا جارختسا يف ًايلك ًانوناق اهتّدام نم ٌعزتني يلكلا اذه
 يف لوقلا انبعوتساو عضوا اذ اذه نم عضوملا اذه ىلإ انيهتنا ذإو . لوقلا
 اهانْلَلَحو اهيلع ةعانصلا هذه اَنْ يتلا ٍةّرشعلا سانجألا نم رشاعلا سنجلا

 ع 9910 ( لييختلاو ءزاجيإلا : يهو اييلإ ) نيلختلا جين داتعم ىلع

 . عاستالاو . حيضوتلاو . ةرهاظملاو . ُفصرلاو . ةغلابملاو . ةراشالاو
 « لبق نم ٍرخألا كلت يف هانيَعوتسا اك (236 أ) ؛ ٌريركتلاو_. ةاتتالاو
 ةعانصلا هذه مهفت نم '”*”ديرن يذلا ضرغلاب انيفو دق اّنأ ىرن نإ
 َلوقلا .عطقتلف ٠ ةقاطلا رادقمو عّسْولا غلب يعانصلا جبنلا ىلع اهييترتو

 + ةيابن الب ٌدمحلا لقعلا بهاولو ٠ اذه رباك رخ :7 (:ه2) ليجنلو انه
 (94) ( هّيبن ) دمحم انديس ىلع ٌةالصلاو . هلهأ وه اك . ةياغ الب ٌركشلاو

 . هيلا 00 (لومأ

 .31 نم ةطقام ' ٌا 9 مهم

 1 نم ةطقاس قمل

 1 ءم ةطقاس ل 490

 , ةمؤت يذلا ةةادي كحل

 . هلو | 25 دلل

 با نم ةطقاص لا كلللي

 عزرملاب ةصقلا ءافتسا عم (85 84 :يبملا حبصلا) و (34/1 :ةميتيلا) (133)

2304 



 . 99©(املست ملسو) هل (ىلع)و (وم) 51 )| (هو)

 عرُقو مضولا اذه َلُمك : هنع هللا يضر ُفلْوُم دمحم وبأ مامإلا لاق )
 6970( ةنس ) رفصل نيرشعلاو يداحلا يف هللا دمحي هقيلاتو هئالمإ نم
 (59) ( ةئاعبسو 1

 ادص نم ةطفام حا (انوقل

 1 نم ةطقاس ل 0“
 . قابلا ايضتقب ةدايز لا
 . ب نم طقاس نيفوتعلا نيب اما
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 هكا ثنا هيلا انف مرا مب

 سرهف

 سرهف

 سرهف

 سرهف

 سرهف

 سرهف

 سراهفلا

 ا ةينارقلا تايآلا

 ا ثيدحلا

 . باتكلا يف ةدراولا بتكلا

 : مالعألا

 500 نئملا مالعأ (
 0 شماهلاو ةساردلا مالعأ (ب

 سرهف

 سرهف

 سرهف

 ةماعلا تادرفملاو تاحلطصملا
 2 كو ع مجارملاو رداصملا

 1 تاعوضوملا

 وق مم مم مثعثو

 نق ةف ممم يقفوا

 م6666 م.م ثعق



256 

238 

265 

182 

416 

202 

385 

418 

418 

418 

23230 

418 

267 

443 

267 

203 

209 

258 

378 

1443 

156 

153 

528 

 تايآلا سرهف

 يآرقلا عنا
0 

 .نوغاط موق مه لب . هب اوصاوتأ--
 اهقدارس مب طابا

 .مكلاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ
 . مهفلخ نمو مييديأ نيب نم لسرلا مهن ءاج ذإ

 .نايبلا هملع .ناسنالا قلخ .نآرقلا ملع .نمحرلا

 .رصبأو مهب عمال
 .مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا
 | .متتش ام اولمعا
 .نيفرسم اموق متتك نا احفص ركذلا مكنع برضنفأ-

 .ةمايقلا موي انمآ ينأي نم مأ ريخ راثلا يف ىشلي نفأ
 .قلع نم نانالا قلخت .قلخ يذلا كبر مساب ارقا

 .نيقتملا الإ ودع ضعبل مهضعب ذئمري ءالخألا
 .ةعراقلا ام .ةعراقلا--
 موي كلم . ميحرلا نمحرلا .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيعيسن كايإو دبعن كابإ .نيدلا
 .ةقاحلا ام .ةقاحلا

 .سملا نم ناطيشلا هطبختب يذلا

 انبر اولوقي نا الا قح ريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا
 | هللا
 .فعض نم ةلعخ يذلا

 تارمث هب انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ ر ملأ
 .اهئاولأ افلتمم
 ئرب انأو يمارجا يلعف هتيرتفا نا لق .هارتفا نولوقي مأل
 .نومرمجت ام

 وه كتئناش نا .رحناو كبرل لصف .رثوكلا كانيطعأ انا
 رتبألا

 ةيآلا/ةروسلا

 53/تايراذلا
 29/فهكلا

 187/ةرقبلا

 14/تلصف

 4---1/نمحرلا

 38/ميرم

 194/ةرقبلا
 40/تلصف
 5/فرخزلا

 40/ت لصق
 1-2/قلعلا
 67/فرخزلا
 1-2/ةعراقلا

 2-5/ةحن افلا
 1-2 /ةقاحلا

 275/ةرقبلا

 4/ شيرق

 40]/ جملا

 54/مورلا

 27/رطاف

 35/دوه

 3 1/رثوكلا



266 

230 

2560 

258 

305 

313 

313 

314 

402 

408 

418 

418 

418 

478 

510 

530 

503 

202 

209 

265 

1457 

 .ديشرلا محلا تنألا كنا

 رابنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخخ يف نا
 ,بابلألا يلوأل تابآل

 .بلق هل ناك نمل ىّركذل كلذ يف نا -
 .ارمخ رصعأ يفارآ ينا-

 .قداصل نودعوت امتا

 فعضتسي اعيش اهلهأ لعجو ضرألا يف الع نوعرف نا-
 نم ناك هنا مهءاسن يحتسيو مهءانبا حبذي مهم ةفئاط

 .نيدسفملا

 .نودتهم مهراثآ لع اناو ةمأ لع انءابأ اندجو انا

 لاق الإ ريذن نم ةيرق يف كلبق نم انلسرأ ام كلذكر
 .نوذتقم مهراثا ىلع اناو ةمأ لع انءابآ اندجو انا اهوفرتم

 .مهعداخخ وهو هللا نوعدامم نيقفانملا نا

 ريكأ ةرخآللو .ضعب ىلع مهضعب انلضف فيك رظنأ

 .اليضفت ربكأو تاجرد

 .نيعمجأ مهتاقيم لصفلا موي نا
 مسأ ماقم يف نيقتلا نا
 .هللا بنج يف تطرف ام ىلع ارسح اي سفن لوقت نأ
 .نيبملا ءاللا وهل اذه نا .نينلصحملا يزجخ كلذك انا

 ىلع مالس .نيرخآلا يف هيلع انكرتو .مظع حيذب هانيدفو
 .نينسحملا يرجن كلذك .ميهاربا

 اذإو .اعوزج رشلا هم اذإ .اعوله قلخ ناسنالا نا

 .اعونم ريخلا هم
 اوركذت ناطيشلا نم فئاط مهسم اذإ اوقتا نيذلا نإ--

 ال 8 .يفلا ل مهنودع مهناوخاو .نورعبم مه اذإف

 نورصقب ١
 الو اهيف امظن ال كناو .ىرعت الو اهيف عوجت الا كلل نا

 .الوسر هللا ثعب يذلا اذهأ
 .قربو دعرو تايظ هيف ءامسلا نم بيصك واج

 . طئافلا نك دحأ ءاج وأ
 نع هال غب ءيش نم هلل قلع ام لإ او ل وأ

 ٍِق ام دجي هللو .نورخاد مهو هلل ادجس لئامشلاو نيم

 ال مهو ةكئالملاو ةباد نم ضرألا يف امو د
 .نوربكسي

 87/دوه

 190/نارمع لآ

37 

 5/تايراذلا

 4/ سصقلا

 23:22/فرعتزلا
 142/ ءاسنلا

 21 /ءارسالا
 40/ناخدلا

 51/ناخدلا

 56/رمزلا

 105-110/تافاصلا

 20 .19/جراعملا

 202 .201/فارعألا

 118-119/هلط
 41/ناقرفلا
 19/ةرقبلا
 43/ءاستلا

 4948/ لفلا
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478 

215 
310 

91 

207 

222 

152 

403 

1531 

 1ظ0

23013 

326 

222 

266 
257 

307 

254 

254 

5130 

 .نوجرلع مكنأ اماظعو ابارت متنكو تع اذإ مكنأ مكدعيأ
 تح

 .محرلا نمحرلا هللا مسي

 .ريخلا كدي

 مدلل شلل ال

 .ضعب ىلع مهضعب انلضف .لسرلا كلت
 .رعقنم لمن زاجعأ مهنأك سانلا عرتتل

 هت هكف تن

 نعو مهناميأ نعر مهفلخ نمو مييديأ نيب م مهنيتال مث

 5 مهزكأ دجت الو مهلئاش

 مهمولق هللا فرص اوفرصنا مث

 ا ع |[

 .باوبألا مهلا ةحتفم ندع تانج

 0 6 ا

 .اهباوبأ تحتف اهوؤاج اذإ ىّبح

 ,راخفلاك لاصلص نم نانالا قل

 .ميركلا زيزعلا تنأ كنا قذ

 دنس

 .نيملم اوناك ول اورفك نيذلا دوي ابر
 -_- مخ ١

 .مكمحري نأ مكبر ىع-

 .ادومحم اماقم كبر كعب نأ ىتع

 35/نونمؤملا

 1/ةحتافلا
 30/لغلا

 26/نارمع لآ

 253/ةرقبلا
 20/رمقلا

 17/فارعألا
 127/ةبوتلا

 50/هلط

 7 1/رمزلا

 139/ماعنألا
 1/ءاسنلا

 14/ نمحرلا

 49 /ناحخدلا

 2/رجحلا

 8 ءارسالا

 79( . ارسالا



307 

307 

204 

222 

325 

326 

5314 

51:0 

313 

313 

313 

326 

479 

466 

326 

2064 

157 

268 

156 

191 

449 

2302 

208 

360 

 .ترخأو تمدق ام سفن تملع
 .ترضحأ ام سفن تملع-

 تن يف دح

 شارب لأ ىلا ارح
 ,ناهدلاك ةدرو تناكف ءامسللا تقشنا اذإف

 .ارسي رسعلا عم نا .اري ريعلا عم نإف
 ضرألا تلمحو :ةدحاو ةخفن روصلا يف خفن اذإغ

 .ةدحاو ةكذ اتكدف لابحلاو
 موي .ابيرق هارنو .اديعب هنوري مهنا .اليمج اربص ريصاق
 .نهملاك لابجلا نوكتو .لهلاك ءاملا نوكت

 .ارمأ تايسقملاف .ارسي تايراجلاف .ارقو تالماحلاف
 .نيلاع اموق اوناكو اوربكتساف
 .نيمرحم اهوق اوناكو اوربكتساف
 نوعرف نا ءانزحو اودع مهل نوكيل نوعرف لآ هطقتلاف
 .نيتطاخخ اوناك امهدونجو ناماهو

 .مهه لبق يذلا ريغ الوق اوملظ نيذلا لدبف
 اباذع نيرفاكلل اندتعاو ...ىلإ ...مهقاثم مهضقن ايف
 .اهلأ
 .ةرم لوأ مكرطف يذلا لق ؟انديعي نم نولوقيف
 ةرشع كلن متعجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث 0

 .هدنع نم رمأ وأ حتفلاب يتأي نأ هللا ىف
 اذإف نرهطي ىَّنح نهوبرقت الو ضيحملا يف ءانلا اولزتعاف
 هلا مكرمأ ثيح نم نهوتاف نرهطت

 .مهيشغ ام يملا نم_.مهشفف

 .نولوألا لسرأ اك ةياب اننألف

 .نيبجلل هلتو السأ الف
 هنا .مظع نوملعت ول مسقل هناو .موجنلا عقاومب مسقأ الف
 .ميرك نارقل
 .لحاسلاب ملا هقليلف
 .انزو ةئايقلا' موي محلا مقن الف-
 ةرذ لاقثم لمعي نمو .هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نف
 .هري ارش

 5/راطفنالا
 14/ريركتلا

 5/لبللا

 37/نمحرلا

 13-14/ حرشلا

 13-14/ةقاحلا

 65| جراعملا

 2-4/ثتايراذلا
 46/نونمؤملا
 133/فارعألا

 4/ ص صقلا

 59/ةرقبلا

 161:1535/ءاسنلا

 56/ءارسالا

 196/ةرقبلا

 52/ةدئاملا

 222/ةرقبلا

 78/هلع
 5/ءايبنألا
 103/تافاصلا

 77--575/ ةعقاولا
 39/هلط

 105/نهكلا

 7-8/ةلزلزلا
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23130 
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153 

420 

277 

302 

238 

346 

222 

222 

222 

2065 

189 
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 يف هل امو ايندلا يف انتآ ابر : لوقب نم سائلا نف
 ايندلا يف اننآ انبر :لوقي نم مهنمو .قالخ نم ةرخآلا

 .راثلا باذع انقو ةنح ةرخآلا يلو ةسح
 .هيلع بوتي هللا نإف حلصأو هملظ دعب نم بات نفس

 .هيلع اودتعاف مكيلع ىّدتعا نف

 .نيعفاش نم انل اف

 راثلا ىلع مهربصا اف

 .نيعفاشلا ةعافش مهعفنت اف

 اليلق انمث هب اورتشاو مهروهظ ءارو هونبنف

 .نورتشي ام ستبف

 .مهاربا ماقم تانيي تابآ هيف

 .نامرو لخنو ةهكاف امهيف

 هن ق“ تح

 1-0 ٌراثلا باذع ىلإ هرطضا مث اليلق هعتمأف رفك نمو لك

 .دلوي ملو دلي مل .دمصلا هللا دس هلل ره لق

 .دحأ افك هل نكي ملو
 .نيدباعلا لوأ انأف دلو نمحرلل ناك نا لق

 .ادم نمحرلا هل ددميلف ةلالضلا يف ناك نم لق
 هللاب انمآ نأ الا انم نومقنت له باتكلا لهأ اي : لقس
 .نوقساف مكرثكأ نأو لبق نم ٍلزنأ امو انيلإ لزنأ امو
 ولو .هللا ءاش ام الا ارم الو اعفن ةن يبفنل كلمأ ال لق

 .ءوسلا يتسم امو ريخلا نم ترثكتسال بيقلا رعأ تنك

 ا كا

 .ناجرملاو توقايلا نينأك
 .نونكم ضي نينأك

 .ةيواخ لغ زاجعأ مهتأك

 . ماعطلا نالكأي اناك
 .محبجلا نوزنل .نيقيلا ملع نوملعت ول الك

 08 فوس الك مث .نومطت فوس الك

 موقل ايبرع انارق هتابآ تلصف باك

 200-201/ةرقبلا

 39/ةدئاملا

 194/ةرقبلا

 100/ءارعشلا

 175/ةرقبلا

 48 /رثدملا

 187/نارمع لا

 97/نارمع لآ

 68/ نمحرلا

 126/ةرقبلا

 1-4/ضالخالا

 81/فرخزلا
 75/ميرم

 59/ةدئاملا

 188 /فارعألا

 58/نمحرلا
 49/تافاصلا

 7/ ةقاحلا
 75/ةدئاملا

 65/رئاكتلا
 4--3/رثاكتلا
 3/تلمف
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417 

49 
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300 

210 

408 

230 

207 

230 

419 

3247 

419 

5310 

2130 

230 

402 

328 
230 

310 
3 

419 

203 

 .ةيلاخلا مايألا يف متفلمأ امب انبنه اوبرشاو اولك

 .ميرك ماقمو عورزو .نويعو تانج نم اوكرن مك
 رخاص اولاق الا لوسر نم مهلبق نم نيذلا ىأ ام كلذك-.
 .نوغاط موق مه لب :هب اوصاوتأ .نونجم وأ
 .لوتو ربدا نم وعدت .ىوشلل ةعازن .ىلل ابنا الك
 .ىعواف عمجو

 هل نجع

 .افاحلا سانلا نولأي ال
 .نينلا نيحلا اوفختت ال

 باخ دقو .باذعب مكتحسيف ابذك هللا ىلع اوتفت ال
 .ىرتفا نم
 .ةنسح ةوسا هللا لومر يف مكل ناك دقل

 .دعب نمو لبق نم رمألا هلل
 .دلتلا راد ايف مهل

 .اتدمفل هللا الا ةحلآ ابيف ناك ول
 .كلمع نطبحيل تكرشا نال

 6-0 اول 0

 لك بهذل اذإ هلا نم هعم ناك امو دلو نم هللا دحما ام

 .ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلا
 .نونمم ريغ ارجأل كل ناو . نونجمب كير ةمعنب تنأ ام
 راهللا لثمك اهولمحي مل مث ةاروتلا اولمح نيذلا لثمس
 .ارافسأ لمحي
 توبكسملا لثمك ءايلوأ هللا نود نم اوذختا نيدفلا لثم
 .انيب تدذمنا

 .لئاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو هلل اودع ناك مح

 .ةدحاو ةخفن روصلا يف خفت

 ملا م سل

 .نومرحلا اب بذكي يتلا مهج هذه
 .تيميو يحي يذلا وه

 24/ ةقاحلا

 2625/ناخدلا

 52-53/تايراذلا

 15-18/جراعملا

 273/ةرقبلا

 51/لحنلا

 61/هط
 21/بازجألا
 4/مورلا

 28/تلصف
 22/ءايبنألا

 65 /رمزلا

 91/نونمؤملا
 2-3/ ماقلا

 5| ةعمج ا

 41/توبكنعلا
 14-15/ةرقبلا

 98 /ةرقبلا

 13/ةقاحلا

 43/نمحرلا
 68 /رفاغ
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245 

137 

200 

204 

206 

222 

277 

430 

450 

207 

207 

238 

515 

515 

50 

295 

2310 

419 

419 
455 

510 

181 

445 

448 

222 

353 

150 

418 
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 ترو

 .رهطف كبايئو

 .ءاضيب جرخت كييج يف كدب لخدأو

 .كيلإ تبت يفا «يتيرذ يف يل حلصأو
 .مهتاهمأ هجاوزأو
 .ةلظ هنأك مهقوف لبحلا انقتن ذإو

 .نيبم لالض يف وأ ىده ىلعل مكايا وأ اناو
 .نوملعي ال ...ىلإ ...هدحو هللا ركذ اذاو

 .هبر اعد رض ناسنالا سم اذإو

 .نيقتملاب ملع هللاو

 .نيملاظلاب ملع هللاو

 .ةمحرلا نم لذلا حانج امل ضفخاو

 .ثدحف ...ىلإ ...ىحضلاو
 .ىضري فوسلو ....ىلإ ...ليللاو-

 .رومعملا تيبلاو .روشنم قر يف .روطسم باتكو .روطلاو

 .روجسملا رحبلاو .عوفرملا فقسلاو
 ,رانلا ىلإ ينوعدتو-

 .ملألا باذعلا نوفاخي نيذلل ةيآ اهيف انكرتو
 نم درم ىلإ له نولوقي باذعلا اووأر 1 نيملاظلا ىرتو

 .ديدح ...ىلإ ...قحلاب توملا ةركس تءاجو

 .مكسأب مكيقت لييارسو رح ا عك لب ليا ٍ لعجوس
 .نوكحي ام .هلل اولعجو

 ةرظان امر 7 0 ذئموي هوجو
 _.نوتكملا ؤلؤللا لاثماك نيع روحو
 رصن ىّتم هعم اونما نيذلاو لوسرلا لوقي ىّتح اولزازو
 .بيرق هللا رصن نا الآ هللا

 اذإ ىَّتح ءازمر ةنجلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو-

 ا تحتفو اهوؤاج
 .ملع ...ىلا ...الثم ال برضو

 4 [رثدملا

 12/لعلا

 15/فاقحألا
 6/بازحألا
 171/فارعألا

 24/ابس
 4945 /رمزلا

 8/رمزلا
 115/نارمع لآ
 95/ةرقبلا

 7| ةعمجلا

 24/ءارسالا
 1-11/ىّحضلا

 1-21/ليللا

 1-21 /روطلا
 41/رفاغ

 37/تايراذلا

 44/ ىروشلا
 19-22/ق

 22/لقلا

 81/لحنلا
 136/ماعنألا
 23/ ةمايقلا
 23/ةعقاولا

 214/ةرقبلا

 73/رمزلا

 78-79/سي



 2ؤ4

335 

333 

419 

265 

189 

222 

230 

300 

301 

301 

313 

331 

332 

356 

351 

417 

418 

14043 

461 

203 

258 

335 

3235 

348 

318 

419 

 15ظ8

 اوبحن نأ ىّسعو ءمكل ريخ وهو اثيش اوهركت نأ ىسعو
 .مكل رش وهو انيش
 .ائيش هب اوكرشن الو هللا اودبعاو
 .دوس بيبارغو
 .نودلاخ ابيف متنأو :نيعألا فلثو سفنألا هيبتشت ام اهيفو

 .مهدولجل اولاقو- -
 وأ ضرألا هب تعطق وأ لابجلا هب تريس انارق نأ ولو

 .ىتوملا هب
 .مالعألاك رحبلا يف تاشنملا راوجلا هلو
 هيفي موق يب هل ام اكز دقو

 لذلا نم يلو هل نكي ملل
 .نيلماك 55 نهدالوأ نعضري تادلاولاو
 . نهسفنأب نصبرتي اجاوزأ نورذيو مككنم نوفوتي نيذلاو
 .ريبخ ...ىلإ ...ثوعدت نيذلاو

 ىلع لزن امب اونمآو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو
 .دمحم

 اولبنو نيرباصلاو مكنم نيدهاحملا 2لعن ىّنح مكتولبلو
 5 . مكرابخأ

 تالظلا ...ىلإ ...اونما نيذلا يلو

 .ةايح صاصقلا يف مكلو
 .نوكرتشم باذعلا يف مكنأ متملظ ذإ مويلا مكعفني نلو
 تيم دلب ىلإ هانقف اباحس ريثتف 0 لسرأ يذلا هللاو
 .اهتوم دعب ضرألا هب انيبحأف

 .اهنأ ...ىلإ ...لاجر الولو

 .ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الا مهنم اومقن امو
 .نيملاظلا مه اوناك نكلو ءمهانملظ امو
 .نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو ءانوملظ اهو

 قتسم ...ىلإ ...كليق نم انلمرا اهو
 .تاومألا ...لإ ...ىمعألا ىوتسي امو

 .رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو
 الا عمي ال امب قعني يذلا لثمك اورفك نيذلا لثمو--
 .ءادنو ءاعد

 21 6/ةرقبلا
 36/ءاسنلا

 27 /رطاف
 71/فوخزلا

 21/تلصفق

 31/دعرلا

 24/ نمحرلا
 35/توبكتعلا
 111/ءارسالا

 233/ةرقبلا

 234/ةرقبلا

 13-14/رطاف

 2/ديحم

 31/دمحم

 257/ةرقبلا

 52/ماعنألا
 179/ةرقبلا
 39/فرعزلا

 9/رطاف

 25/حتفلا
 35/سي

 8/جوربلا
 76/فرغرزلا

 57/ةرقبلا

 5452 /جحلا
 19-22/رطاف
 20/ديدحلا

 171/ةرقبلا
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 54/نارمع لآ .نيركاملا ريحت هللاو :هللا ركمو اوركمم 2
 71/ناقرفلا .اباتم هللا ىلإ بوتي هناف احلاص لمعو بات نمو 8
 40/ضاغ 2 .نمؤم وهو ىكلأ وأ ركذ نم احلاص لمع نمو 3

 هيف اونكستل رابنلاو ليللا مكل لعج نأ هتمحر نمو 5
 73/صصقلا .هلضف نم اوغنبتلو

 217/ةرقبلا .نودلاخ ...ىلإ ...مكنم ددتري نمو 46
 69/ءاسنلا .اقيفر ...ىلإ ...لوسرلاو هللا عطب نمو 5
 68/ نمحرلا .نامرو لخنو 8
 7/مورلا .نولفاغ مها ةرخآلا نع مهو 8
 26/ماعنألا .هنع نوأنيو هتع نوهني مهو 5
 104/نهكلا .اعنص نوني ملأ نوبسحي مهو 9
 24/ بازحألا .مهيلع بوتي وأ ءاش نا , نيقفانلا بذعيو 6

 8/نانالا .ارسأَو اهتيو انيكم هبح ىلع "ماعطلا نومعطيو 3

 6/محعفلا .تاكرشملاو نيكرشملاو تاقفاملاو نيقفاملا بذعيو 2 2

 82/ صصقلا .نورفاكلا حلفي ال هنأكيو... 7
 61...63/رمزلا .نورساخللا ...ىلإ ...هللا يجنيو 1

 44| ةدئاملا .اوملسأ نيذلا نوئيبلا اهب مكي 0
 38 /رونلا .راصبألاو بولقلا هيف بلقتت اموي نوفاخي 3
 38/دمحم .مكريغ اموق لديتسب 326

 276/ةرقبلا .تاقدصلا يلنريو ابرلا هللا قحمب 4
 30/نارمع لآ .ارضحم ريخ نم تلمع ام سفن لك دجت موي 7
 6| ةلزلزلا . مهلاعأ اوريل ااتشأ سانلا ردصي ذئمي 0

 6/ديدحلا .ليللا يف رابنلا جلويو رابنلا يف ليللا جلوب 8
 2/جحلا .تعضرا اع ةعضرم لك لهذن اهنورت موي 1
 35--34/سبع .هيبأو هماو هيخأ نم ءرملا رفي موي 1
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 ةحفصلا ثيدحلا

 192 ,  .كلذ ناف :لاق .لب : اولاق ؟مهلا كلذ نوفرعت ملأ
 دعباو ؛كدخل عرضاو .كدعمل لقاو .كدحل لفاو .كدحل مآلا كلذ

 415 .هلوسرو هللا نم كل

 318 لبق ةبيبشلا نمو « هترخآل ةايلذ نمو :ةهقتل هفقن نم ديعلا ذع ايلف

 09 . توملا لق ةاحلا نمو .مرملا

 نم ىلع دب مهو , مهاندأ مهمذب ىعسيو ٠ مهؤامد ًافاكت نوملسملا

 420 .مهاوس

 420 .هيخاب ريثك هرملل



 ىاف ارش ناو تاريخ ريخلاب

 سأر تيب نم ةثيبس نأك

 ضف معط وأ اهباينأ ىلع
 ءفكب هل تللو هوجبتأ
 اماع نيام ىّتفلا شاع اذإ

 ءارو مامألاو مامأ يئارو
 يننإف مالملا ءام ينقت ال

 هنأك لوفألل حنحي ردبلاو
 هفك يف اهريدي مالغلا ماقس

 ةليل اهليذ تملق الأ

 ىبرلا هجو جلثلا عقر دقو
 ىجدلا عا

 ايهتلاف جاه 23 قرابو امأ-.
 ةفلاس الا علتأ دقو ىئاو
 اتفتلم لولطملا سجرنلا قدحو
 ارحس ىئبرلا رضع اهب ترظن--
 :اه تلقف اهبرت نيب انب ترم
 ىرب ثيغملاك تلاق مث تكحفتساف
 ىرأ الو ءاسنلا ليخالخ لوجن-

 انق ءارو تباشف

 مهانم رورغلاو ىداعألا ىّمت
 مبرصح مهدلا مأ كتصمحد دقو
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 رحبلا ةيفاقلا

5-0 

 زجرلا 2 ىاث
 رفاولا ءام

 رفاولا ءاننجا

 رفاولا  ءادقلا
 رفاولا 2 ءاتقلا

 ليوطلا ءاربكلا

 لماكلا يئاكب
 ع وى -

 لماكلا ايهذم

 لماكلا ابكوك

 براقملا ايديه
 براقتملا ابتجاف
 براقتملا ىلا
 طيسبلا ابكسناف
 طيسيلا  اقترم
 طيسبلا ابصتنم

 عيرعلا ٠ 'انعغ
 طيسببلا  ابرعلا
 طيسبلا © ابستنا
 ليوطلا ابلق

 ليوطلا ابارش
 ليوطلا ابايض

 سوا نب منعت
 تباث نب ناح

 تبياث نب ناح

 تباث نب ناسح

 عبض نب عيبرلا
 يرازفلا
 يرعملا ءالعلا وبأ

 مامت اوبأ

 ةلغيك "نب روصنم

 غلفيك نب روصنم
 ةجافخ نبيا

 ةجافخ نبا

 ةجافعن نبأ

 يبنتملا بيطعلا وبأ
 يبنملا بيطلا وبأ
 نب ديزي نب دلاخ

 ةيواعم

 ةصلخ نبا

 ةصلخ نبا

210 

211 
2 

228 
228 

277 

257 

339 

225 

231 

203 

213 

213 

213 

254 

254 

258 

414 

414 

264 

504 



 .ةاالو جابضلا اهنا له نأك

 رقشم ءافص يكحب رعشأ نف
 العلا ةيدنأ داهش هب مهامر

 ايلدنع ىو ايبظ انر

 ينأك ينافجأ هيف بلقأ-
 بوصتم ىجدلاو ةلجدي نسحأ

 قضزأ طاسب هيف اهنأكف

 اني برط نم ضرألا فطع رتهاو
 هنطبا اعبش لان دق مهلكو
 ىّرس ذإ هللاب رتغملا ن د لو

 مهسوؤر قوف معقنلا راثما ناك
 ىف مكبحو رجه .مكلاصو
 ةظاظف مكيف هللا دمحم منو
 يننأ ءاجلب راد اي يملعت ملأ
 هلها رهدلا ىلع اظيغ هب تومي

 اهقرفم ريطلا بولق يف ةرم

 ىرسلا يف كظح لاق كبح نأكف

 هنأ ولو ىجدلا حنج ىلع مجهاو

 ةرحم ايزثلا محن اعاكو

 انثابخ لوح شحولا ند يع نأك

 ةيضار تَنآَو يكبأ تنك دق

 الو مولظ اي رجحلا اذ مث نا
 ةعقر كدحخ نحص نم 2ك تبل“ ايش

 كلام رع يف تحبصأ ول مقاتل

 هتافعب هلاومأ تيقش ىف

 بلاط بلاط لاز اه لئان هل

 مصاوع صاوع ديأ نم نودمي
 ل فئاحصلا دوس ال حئافصلا ضيب.-

 هدودصب ىّجدلا ردب ينعار دقل-...

 يل دوعي هاع الهم يعزجابف
 مهفويس نأ ريغ مييف بيع الو

 ابان

 ابا

 اباهش
 اباغ

 ايونذلا

 برغم

 بهذم

 برغملا
 هيحاص

 هيلاط

 هبكاوك

 هبكاوك

 هب كاوك
 بئاتكلا

 ليوطلا
 ليرطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 رفاولا
 رفاولا

 لماكلا

 لماكلا

 لماكلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 طيسبلا

 لماكلا

 لماكلا

 لماكلا

 ليوطلا
 حرستملا

 لماكلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لبوطلا
 طيسبلا

 ليوطلا
 لبوطلا
 ليوطلا

505 

505 

5305 

505 

226 

469 

232 

390 
232 

2320 

242 

315 

4859 

230 

357 

357 

444 

464 

2137 

241 

282 

282 

234 

322 

453 

453 

462 

464 

464 

485 

4866 

457 

492 

453 

258 

539 



 هجسن فعاضملا قوللا دقت

 هباعو نامزلا هبع نم تقفشأب

 ينملت نا ةبايز نبا انأ

 درجا نيب دتشي ينقلتو
 ضقنمب سيل تلق ىنح لواطن-
 ىَرولا يف بنيزك دابع كيجاحأ

 ةدحو هتفاطل تدر

 نم رملا ينمي لحتلاو
 دقل بارغلا قدص-

 يلع يلل لاه دقو لوقأ

 هنهذ

 ىبرلا رون

 مهسومش تيأر

 عار ل ليللا ءادر اني

 يل مفعب ب لبللا داوسو مهروزأ
 نه يزل كل يل لك و

 در حرص رجفلا را ارضا نأك
 هةحبص هوض 5 لبللا داوم ناك

 هرشبب يكحي سمشلا ريذن ناك

 ىجدلا يف طلخي حبصلا لوسر نأك
 ةلالم اهيف نأ ل بلكلا يه

 مه ناو هيلزالاو اضغلا قف

 هنولب . تيككلا ركس امنأكو

 اهناميأ ةرمأ ةرغ تنألو

 قباس وأ ةبزل 9 نم
 دجام ةمع لوطل مان ]| بحعل

 هقيس نم ىدم ىّصفأ ىّنفلا مهس

 ابرغتو ايرطت قارعلا رجه
 اهردق فرشي سيل ةيرهمسلاو
 هرم يشب ال بضعلاو

 انل انل ةاشولا عرتس

 راك نم
 ةعبطق

 مهبولق بح باصأ نامزلا تيل
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 ليوطلا بحابحلا
 لماكلا هباصو

 زجرلا بزاعلا
 رجرلا بك ارلاك

 نضل
 ليوطلا بحاصو
 ليوطلا بكاولا

 لماكلا ءهباطخم

 لماكلا هباضر

 لماكلا برع
 براقحملا بيشم
 ليوطلا بيثمب
 طيسبلا يف يرغب
 ليوطلا < بيلب
 ليوطلا بوقتب
 ليوطلا 0 بيثم
 ليوطلا يبسنو
 ليوطلا بويه
 ليوطلا بلكلا

 لماكلا بولقو
 لماكلا بورط

 لماكلا باطعالا

 لماكلا باوصب
 لماكلا هيا رثأ

 لماكلا هبارضو
 لماكللا هيارغب
 لماكلا هباغ

 لماكلا ءبارجو
 لماكلا هبا ىتري
 لماكلا هيارحب

 ينايبذلا ةغبانلا
 يرعملا ءالعلا وبأ
 ماه نب ثرايلا

 مام نب ثراحلا

 ينايبذلا ةغبانلا

 زازقلا رفعج نب دمحم
 روكذملا زازقلا ذبلت

 يترعملا هالعلا وبأ

 يرعملا ءالملا وبأ

 يرثحبلا
 يرعملا ءالعلا وبأ
 يتادمحلا سارف وبأ

 يبنحلا بيطلا وبأ

 يلزدلا دوسألا ربأ
 يرلعلا دمحم نب يلع

 يولعلا دمحم نب يلع
 يولعلا دمحم نب يلع
 يرلعلا دمحم نب يلع

 يرعملا
 يرعملا
 يرعملا

 يرعم ا ءالعلا وبا

 ءافرلا يرسلا

 ءافرلا يرسلا

215 

239 

336 

336 

266 

2068 

269 

230 
3] 
2530 
318 

506 

238 

239 

379 

2388 

24212 

2 

4172 

2534 

289 

457 

2458 
513 
513 
1319 
319 
319 
319 

319 
463 
2463 



 الصأ ىّولا ريع مهب تلقتسا الو
 اررد ىوملا كلس ل مظنأ تلج

 مهحامر ينتقطنأ يموق نأ رظ
 هنالب مهعمج يمرأ ةيشع

 تدعابت الا تيراق ام هللاوف

 ةحيحص لجر نيلجر ىذك تنكو

 ىّوْلا نم دوعص يف انكلس انكو
 اننيب لصولا ةدقع اندقع انكو
 تديفق ةزع دنع يصولق تيلفل

 اهلحر نيميقملا يحلا يف )ف ردوغو
 الثام كمالك ف نيت مرك--

 هتلن لحم نع كلاوز ايعأ
 هتاوخابو يل اركام ايس
 يتلا يهف ةبحصلاب كيلع
 يعمد مرصنا يريص مقأ يمارغ
 مجسنا

 ةضيرم بورفغلل حنمت سمكلاو

 اجاهف هبقرأ قربلا كنمأس
 تجعزا لئاهثلا جنغ فهفهمو-
 هرعش محاف نا ةعيبطلا ترد

 تءاجو زرع اههجو تيقن

 اهنم نيباقثلا يف تلمأتف
 ادماع يبهذم نع الئاس ايس
 ادعلا عقو لدعلا يجابم

 هترط لثم يف ىَرس ول بجحم-

 ةكيرت حابصلا انسو

 ةجاح لك ىِّع نم انيضق الو

 يعوطملا صفح وبأ طيسبلا | انيتشن
 يعوطملا صفح ربأ طبسبلا | اتيقاوي
 برك يدعم نب ورمع ليوطلا ترجا
 ياطلا ريصق نب راسي ليوطلا تنامطاف
 ةزع ريثك ليوطلا تلقا
 ةزع ريثك ليوطلا تلثف
 ةزع ريثك ليوطلا -تلزو
 ةزع ريثك ليوطلا تلحو
 ةزع ريثك ليوطلا تلضف
 ةزع رثك ليوطلا 2 تلبف
 يبنحلا ببطلا ربأ لماكلا اهتاومأ

 يبنملا بيطلا وبأ لماكلا اهتالاه

 ىزجسلا ماقلا وبأ عيرسلا تامركملا
 يرجسلا مساقلا وبا معيرسلا تامركملا

 ضرافلا نبا ليوطلا تمشا

 حب

 ةجافخ نبا لماكلا <ثفنت
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 يلفلا بيؤذ وبأ رفاولا اجالخ
 يتسبلا حتفلا وبأ لماكلا اجاعزا

 يتسبلا حتفلا وبأ لماككلا اجارس

 ريألا ين فيضحلا حاجز
 ريمألا محت ”فيفخلا -جارس

 يتسبلا حتفلا وبأ عيرسلا يجابب
 ينسبلا حتفلا وبأ عيرسلا يجابم
 ضرافلا نبا طيسبللا جرسلا

 هسا 6 -

 لماكلا ٍِج هحانج

 ريثك]ةيرثطلا نب ديزي لي وطلا حصام

 ةزع

256 

256 

246 

331 

379 

414 

435 

435 

436 

436 

318 

318 

464 

44 

3158 

254 

206 

253 

253 

232 
348 
232 
348 

491 

491 

41 

257 

21 
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 اننيب ثياحألا فارطأب انذخأ

 هنوته تجيع جاعلاو ىربلا نأك

 هنامأ ثيري الأ بهارافل

 اعاكف مكدعب ينفو ريغتس

 اهؤاقل محق تماحا اولاقو

 امدعب رهدلا نم باقعأب باقع

 ةلاب قوف دهده يباحص لاقو

 اتدهع قيئاوم تماد مد اولاقو
 لي الثم اهنقساف
 دي باضتخاو دبنو رغلو دع

 1 رثب ونرت ةحيلمو
 انأكف اهراون ىونلا حضن

 ضرعم ةحفص كانه جيلخلا ىولو
 تدب ذإ ةريغملل ةريغملا مناف

 امهاوط مزعو مزح نم كلايف
 ةعقر نم لمجت ةعقر يق

 ؤلؤل نع مس انأك

 يضراعب ببشملا راونو لوقأ
 امنأك داؤفلا تاجاحو ايبشأ
 ىوه ناو بابشلل ينزح لك امو
 يل سيلو خيش سانلا لوقل نكلو

 ةلايل يضقن يحلا عاتجاب ادغ
 عله الو تعرج نا ام

 هباوثأ هتسبلأ
 يدحلا اوسبل اذإ موق

 ةحفص ةفيحص هلو اب ىفاو

 امنأك بابشلا لكث اهجنم
 هون لك كل ةقر يكيو
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 خلاس

 خباط

 خماش

 خياشملا

 هس قا

 ادغ

 ادبز
 ادلج
 ادقو

 ادادم

 ادادحح

 ادازملا

 ريثك| ةيرئطلا نب دي

 2 ةزع
 507 ةمرلا وذ ليوطلا
 56 يمورلا نبا لماكلا
 يللا نب هللا دبع وبأ ليوطلا

 357 يتبسلا

 506 يريثلا ةيح وبأ ليوطلا
 506 يريغلا ةيح وبأ ليوطلا

 506 يريثلا ةيح وبأ ليوطلا
 506 يريملا ةيح وبأ ليوطلا
 224 ينادمحلا نامزلا عيدب لمرلا ج

 دبع بجاحلا نبا طيسبلا
 349 زيرعلا

 225 ينادمحلا نامزلا عيدب لماكلا ج

 257 ةجافخ نبا لماكلا
 257 ةجافخ نبا لماكلا
 453 مجعألا دايز لماكلا

 486 يرتحبلا ليوطلا
 450 ةج/ فخ نبا عيرسلا
 226 يزنحبلا عيرسلا

 234 يناهلا دمحأ وبأ ليوطلا
 284  يمماعلا دمحأ وبأ ليوطلا
 284 يماعلا دمحأ وبأ ليوطلا

 284 | يمماعلا دمحأ وبأ ليوطلا

 455 ريرج  ليوطلا

 316 برك يدعم نب ورمعلماكلا ج
 316 برك يدعم نب ورمعلماكلا ج
 433 يدعم نب ورمعلماكلا جا
 255 ةجافخ نبا لماكلا
 255 ةجافحش نبا لماكلا
 259 يرعملا ءالعلا وبأ رفاولا



 0 يا لوق فاخ ليلو
 هيف خيرملا بهلتف اجد

 ىرس عيطتسا ال يا قربلا سعانت

 هيححاصت نأ انف راغ هناك

 ديز لآ ةوسن ناثدحلا ىمر

 اضيب دوسلا نهروعش درف

 هءاجه اموي رعشلا ىطاعت مالغ
 همخز تبذكأو ءاوعد تركتأف

 املاع نيشغي سانلا رومأ تلظ
 دساح نم رهذدلا تولخ الو

 دمألا اهيلع لاط ناللط
 ادجو انأكف ىلبلا ابل
 دنه اهب ضرأو دنه اذبس الأ
 هحاتج بارغلا دم اي ليلو

 دهعتم ىلع دعبت مل كناو
 ذإ لاخلا تاذ سنأ ال سنأ ام

 ترسح
 ابتمجو اهايحم نم تملطأو

 قلعم ينم تيقبأ اه نأ ولف

 جم اللا ترطمأفت
 قا يعد نع سا يل قرح

 يعجرا الأ : يضم مايأل تلقل

 دمئألاب كلي لواطت-

 ةليل هل تتابو تايو

 ينماج ابن نم كلذو

 اداعف

 ادامرلا

 اديبلا
 اديعاوملا

 اد ومس

+411 
 دعبللاو
 دادم

 ديقانعلا

 دونمت

 اهدوع

 دادس

 يدعبا

 دمرألا

 دوسألا

 رفاولا
 رفاولا
 طبسبلا

 رفاولا

 رفاولا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 برسلا
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 لماكلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليرطلا
 طيسبلا

 طيسبلا

 ليوطلا

 ليوطلا

 ليوطلا

 براقحلا

 براقتملا

 براقتملا

 يرعملا ءالعلا وبأ

 يرعملا ءالعلا وبأ
 يرعملا ءالعلا وبأ
 يرعملا ءالعلا وبأ
 ريبزلا نب هللا ماع

 يدسألا

 بيهو نب دمحم

 بيهو نب دمحم
 ةثيطحلا

 ةجافش نبا

 يدنسلا ءاطع وبأ

 دمحأ روصتم وبأ

 يميجللا
 روصتنم وبأ
 للا

 وللا ل
 يتشمدلا ءاواولا

 هلأ ديع نب نسحلا

 يدادغبلا

 هللا دبع نب نسحلا

 يدادغبلا

 نب ورمع/سيقلا ؤرما
 يدعم

 نب ورمع/سيقلا ؤرما
 يدعم

 نب ورمع/سيقلا ؤرما
 يدعم

 دمحأ

259 

259 

256 

258 

5358 

372 
368 

257 

257 

281 

256 

469 

469 

334 

227 

2455 

349 

3149 

215 

247 

361 

36١ 

443 

1443 

444 

343 



 , هلثع كاخأ عد مويب اولظف

 رضم يف دحملا نأ بسحأ تنك دف
 هتارجح يف رهزلا موجنلا تيبتس

 ابحت هيف نابضقلا تبثي ملو
 اناف ناذأ نع انوظشت نإف

 امتأكف هرصخ دقاعم تقرس
 ابنأكف هغادصأ تدمجتو
 ىرولا معز دقو وفحجي هلاب ام
 ةرمحم ةنجو كتعدخم ال
 هغدص نم هتانون تأطخأ ام
 هرعش نم هساقنأ امنأكو

 اهسوؤك' انيلع يرجت ةبعاقب
 هليث ضعي فص كانآ اف اولاقو
 ىَرَت ام ناندعب قالعل تلق
 احلا يف رانلاك مايألا ىلع ظيفو
 اتفتعا ءاملا لثم ةيودو
 هراذد ىئدا هالوم اءرما نا

 هريغ ارش لاق اريخ تلق نا
 دوبللا نامرو ال

 ادصأل ديقانعو

 ديدح رحب مهءاجل

 لويخ نابقع هيف
 دوعلاو يانلا قفخ نيب ينقس مق

 امشنحمم موقلا يف ترصبأ اذإ اسأك

 انبطاخن دوعلا قفخو دوهشلا نمن

 يسع رالجو-

 قيقع صوصف يحي
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 ددا

 ددبتملا

 دلبت

 دئالولا

 يدلجتو
 دعجتملا

 ىدنلا

 هدق

 هدخ

 يدبن
 يدنع

 يدب

 دقلا

 دا اوسب

 داب
 دادمب

 دودخ
 دونلا

 دونج

 درقفم

 ينارعا ليوطلا
 يبنتلا بيطلا وبأ طيسبلا
 يرعملا ءالعلا وبأ ليوطلا
 يرعملا ءالعلا وبأ ليوطلا
 ةفيلخ نب فلمخ ليوطلا

 عطقألا

 يردنكسألا رهاظ وبأ لماكلا
 يردنكسألا رهاط وبأ لماكلا
 يردنكسألا رهاط وبأ لماكلا
 يردنكمألا رهاط وبأ لماكلا
 يريونصلا لماكلا
 يريونصلا لماكلا
 مامت وبأ ليوطلا
 مامت وبأ ليوطلا
 ءاصربلا نب بيبش ليوطلا
 يبنتلا بيطلا وبأ ليوطلا
 ةمرلا وذ ليوطلا
 رفعي نب دوسألا | زجرلا
 رفعي نب دوسألا زجرلا
 زتعملا نبا لمرلا ج
 رتعملا نبا لمرلا ج

 رتعملا نبا لمرلا ج
 رتعملا نبا لمرلا ج
 دمحم هللا دبع وبا طيسبلا

 ضايفلا
 دمحم هللا دبع وبأ طيبا

 ضايفلا
 دمحم هللا ديع وبأ طيسلا

 ضايفلا
 لسحلا دمحم وبا ثلا

 يبتلا ١
 نسحلا دمحم وبأ | ثدحملا

 يسيتتلا

453 

114 

223 

259 

503 

471 

471 

471 

471 

2467 

467 

359 

2410 

434 

25١ 

203 

326 

326 

2139 

239 

240 

210 

256 

256 

256 

21313 

213 



 هرانمب ىدتي ال بح ال ىلع
 هتيضر دق بحاص اذه تلق اذإ

 احاص بحاصأ ام ىدج كلذك
 قراط فيض فيطلاو اذيح اي

 ابر ابيضق هب لومشلا يولن
 انيبو راقعلا ساك هتيطاع-

 هلظ بعالو ابرط ىؤوتلا ىّتح
 اهدنع ةءافولا لمح هل ابجع

 انب ىّلصت ةرازف تناكو-
 احراوق عيجنلا رمحم نهاذغ

 اثحلا يف ىنم وكشأ هللا ىلإ

 ىملا نال هارذ يف ىرت

 اكذ هنم ةنمألا مضت

 قرشم رالجو
 هسوؤر يف نأك

 بهذ نم ةضارق
 انسأك لمعت هيف انقأ ليو
 هنأك ءامسلا يف ايرثلا مجنو

 ,ةنمو راسا اما اتطخخ امه.

 نو 3 ايف ناك دقل
 ١ مادم شيعلا امنا

 م . حاردألاو حادقألا ىلعو
 تدبزأ سأك حورلا ناكف

 ةليل بر نأ نيردلا ام كدجأ-

 ةرخب تلي يح اه تلجأ

 هب ءاوحلا رام دقو بيرشلل اه.-
 ةرونم اراجشأ وجلا يف نأك
 اهيشم نسح اهملا اهمتراعأ ءابظ
 تلبقف تءاج ينثملا كاذ نسح نف
 هسمو ديدحلا لقث نم ذقناو.

 همامأ يطمرقلا سأرو باو
 ايآ تنك امو مهف ىلإ تيأف-.-.

 ايراه قتمدلا مسرلا ىلع ىلوو
 هسقتك هيلع نياب هقن ىدف

 اراذع
 ارازف

 رذاجلا

 رغاص

 رماض

 رذاع
 رئاخذلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لبوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا

 سيقلا قرما
 سيقلا قرمأ
 سيقلا ؤرما
 ةجافحخن نبا

 ةجافخ نبا

 معرخلا نب فوع
 يرعملا ءالعلا وبا

 ينوماملا بلاط وبا
 ينوماملا بلاط وبا
 ينومالا بلاط وبا
 ينادمحلا سارف وبأ

 ينادمحلا سارف وبا
 ينادمحلا سارف وبأ

 ارش . طبأت

 حيرذ نب نق
 ةجافخ نيا

 ةجافخ نبا
 ةجافخخ نبا

 ديلولا نب

 ديلولا نب ملم
 ةجافخ نبا
 ةجافخخ نبا
 نارطم نب دمحم وبأ
 نارطم نب دمحم وبا

 ينادمحلا سارف وبأ
 ينادمحلا سارف وبأ

 ارش طبأت
 ينادمحلا سارف وبأ

 ينادمحلا سارف وبأ
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314 

314 

248 

248 

248 

248 

248 

326 

3855 

285 

2865 

285 

213 

2313 

213 

232 

232 

316 

356 

5339 

359 

23520 

413 

1413 

255 

255 

265 

265 

232 

282 

316 

317 
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 هريغل سيفنلا نضغلا مطقي دقو

 . ةريصق لك ثيبح يتلا تتاو

 درأ و لاجحلا تاريصق تينع

 ةرتف كاركذل ينورعتل يناوس
 رسجلا هيلع ءاملا انأك
 رمخ مأ ةماهغلا ءام مأ كقيرأ

 مهدج دج اذإ يموق ينبلطيس
 هب اوفتكا تددم ام يتريغ دس ولو

1 
 انم ورأ مل ةليل نم مكو
 يلابللا يرارع اب تفع
 ثمءالث فيك رحلا تناو ابجع

 يلقب فيك كفيط جارسو

 ايئالظ يف مجن ال ةزافمو
 اهنأكف اهم ىرعشلا بهلتت بهلتت
 اهرونو ءامسلا دبك يف سمفلاز ح

 ةنضم قلع تنكو نيرقلا معن--
 باضر نم ارمخ لعا تبف.
 انع لبللا بوث قر نأ ىلإ
 مايق انل كولملاو انرضح-

 اقلط باغلا كِل هنم انرزو
 ابيلك يل اورشنأ ركل اب
 رازوأ ماقلت نم رثكأ ءاقل

 راطوأ كوؤاج اذا كيدل مهل
 امهامسا دوكن الو فودص ال ذإ

 اهم ةقيلخلا دومحم :ةقيقحلا يماح
 باوج
 ةرح ةيسشوبس

 ةيصان رارج ةيصاق

 ةردخم
 تضرع ةرظن الا كتيأر امو

 نكلو كوأر اذإ 0 تنأ

 ادب نأ ميطلا ان م قلخأ مو تدكف

 يكرس تأ هرم نم نعزي ال-
 روحألا ريرغلا يبظلل نيأ نم
 نأ رف
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 امهيلك. هيضراعب

 رئابكلا
 رئاصفلا
 رئاحبلا
 رطقلا

 ردبلا
 رفصلا

 راكذا

 راعملا
 رارح

 راردم

 راود

 راجحالا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لبوطلا
 رجرلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 رفاولا

 رفاولا

 رفاولا

 لماكلا
 لماكلا

 لماكلا
 لماكلا

 ديدملا

 لماكلا

 رفاولا

 رفاولا

 رفاولا

 رفاولا

 ديدملا

 طيسبلا

 طيسبلا
 لماكلا

 طيسبلا

 طبيسبلا

 حرسمملا
 طيسبلا

 فيقثلا

 ليوطلا
 لماكلا
 ليوطلا
 لماكلا

 لماكلا

 ينادمحلا سارف وبأ
 ةزعا ريثك
 ةزع ريثك

 يلذهلا رخص
 ينادمحلا سارف
 ينملا بيطلا
 ينادمحلا سارف

 يلادمحلا سارق وبا

 ينادمحلا

 ينادمحلا
 سارق
 سارق

 5 ةجافحح نبا

 ريرج
 ينادمحلا سارف وبأ
 ينادمحلا سارف وبا

 ءافرلا ىرسلا

 ءافرلا ىرسلا

 ةعيبر نب لهلهم
 ينسبلا محتفلا وبأ

 يتسبلا حتفلا وبأ

 مامت وبأ

 ءاتخلا

 ءاتلا

 ساو وبأ
 يئايبذلا ةفبانلا

 يربونصلا

 راغب

 يلذهلا ريهز نب دلاخ
 ينادمحلا سارق وبا
 ينادمحلا سارف وبأ

3217 
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428 

158 

213 

277 

317 

37 

489 

212 

212 

220 

240 

210 

220 

251 

453 

231 

233 

256 

2866 

325 

491 

491 

4137 
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269 

315 

412 

2454 

455 

185 

231 
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 ةضف نم قروزك لالحلا ادبو-

 اهجيد ركفلا ضاير نم ةضورو-
 3 عيبرلا يدبأ ترشن اعأك

 يرفن نم دتعأ ال ضيك
 اههفافتا نادض دمحلاو ربكلاو

 اذ ديارت نم اذه صقانت يحب
 مكمولح مكترقأو ىرولا فخ
 الا تلقف اناندع ةرهمب تهاب
 مهمراوص اولس نادرولا نع يفت

 ينبسنت نيح يريمح ؤرمأ يلا
 مهو ةايحلا يف اوناك سانلا اذ لاجل

 مكنامز نم فالتخا يف مهقفاو

 يتناكم تفرع اييض تنك ولفس

 هفنأ دازلا ىلإ هيدبي سلطأو

 هتبأر ذإ يبحاص ورمعل تلقف
 دبل اذ كلم تجاهف ريمت تجاه
 هنمدت ريسلا ليلق اهاوق ىّفأ

 هدخ نم اهنول ةرمح نأكو...
 تمسبت مادلا بص اذإ ىّتح

 هنيع دعاوم ينزجني لاز ام
 هفك تطخ ةادغ نويعلا رحس
 هجسن دحاو يبشولا لثمب ىئأف
 هنوفج رحس هلم يك امي طخ

 هفكب هفكب جاجزلا يي ايمحلا :كبارحت

 ةنسأ قرزل راون نيب ىرس

 ةيار لك اهفطع اهلإ تزهف
 : مهقيرفو غال : موقلا قيرف لاقف
 ةلومشمو كسم اهل يف
 برلل رمتملاو ةهكنلل كسملاف
 حي بشن هل نكي نم نأك ىو

 ةياغ بلطي ضرألا قوق رسب نمو.
 هراجت نيملاعلا يف فلتخب نمو

 رطملا
 ريجحلا

 هرفن
 ربكلا

 رطقلاب
 روشلا

 ردغلاب

 ريسلاو
 رحسلا
 رفاشملا
 رك اسعلا

 ىردن

 لماكلا

 ديدملا

 ليوطلا

 لماكلا

 لبوطلا
 ليوطلا

 رثعملا نبا

 يفادمحلا سارف وبأ

 ينادمحلا سارف وبأ
 ساون وبا
 ينرعملا ءالعلا وبا
 يرعملا ءالعلا وبأ
 يترعملا ءالعلا وبا

 يرعملا ءالعلا وبأ
 يرعملا ءالعلا وبأ
 يبارعا

 يرعملا ءالعلا وبأ

 يرعملا ءالعلا وبأ

 قدزرفلا

 يرعملا ءالعلا وبأ
 يرعملا ءالعلا وبأ
 رتعملا نبا

 رتعملا نبا

 رتعملا نبا

 يعوطملا رمع يلع وبأ
 يعوطملا رمع يلع وبأ
 يعوطملا رمع يلع وبأ
 ينتملا بيطلا وبأ

 ةجافخ نيا
 ةجافخ نبا

 مجاشك
 مجاشك

 نب ورمع نب ديز

 يلاكيملا /يملاعملا سمش

 يلاكيملا/يلاعملا سمش

231 

26١ 

233 

2033 

415 

2320 

320 

300 

414 

223 

485 

39 

35 

1544 

439 

439 

320 

220 

467 

467 

46 

468 

468 

468 

234 

240 

240 

427 

427 

437 

494 

494 
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 ىو م ميطلا فرطل تلف-

 ىوحن يذلا تناو يرجت ال كل ام
 يلذؤت الو ينعد يل لاقف
 ةميمذ ريغ حجحلا تيضق الإنس

 ىرلاو رئارغلا تاذ ىَرأ الل الأ

 لهان نم ةلغ ىورأف ىَقسو-

 ىف راوج يف ينأ هلل دمحلا
 ةمركم دنع الا فرطلا مهرب ال

 لبنم ينيع عومد ثيح خاناو-
 نيملاب اه ريدملا 00

 نيمسايلا نم ابوث عردت
 رازمب ىونلا ىلع لايخلا حمس

 هلابرس ىدنلا حضن دق ليللاو
 هب تسل ةماغ ليذ رحيو
 واون رايد ام راون رايد
 ريرغلا مالغلا اذه ينيعب اع
 هنأك ايرثلا مجن انفراشو
 ادش اذإو انر اذإف
 املاو ةمادملا حضق
 ترداغ ام كموقل عاس

 ويعلا اهنم ةعيبر ضغت
 لاو مادملا يناقس دق

 , تصغ رونك ايزغلاو
 انلحرا ىلإ ديلا تزاج

 سبل امو نيئادبأ

 سسم امو نهفادرأ

 ايراي كنوفج يضغ

 ايراي كءايح ينقاو

 اغ اي كنفجم قفراو
 امرلا رمسو حافصلا ىضيب

 يدحلا جسن برحلا يف سبلتو
 هرون دومع دم دق حبصلاو

 هتيأر ابصلا هيف ثخفن نا
 ايبارغ قذأ هللاب رهد اي
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 قرجز

 يرحب
 رجأ

 رمألا

 رابخألا

 رربوم

 ربح

 عي رسلا
 عيرسلا
 عيرسلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لماكلا

 طيبا
 طيسلا

 لماكلا
 براقتلا

 براقتلا

 لماكلا

 لماكلا

 لماكلا

 ليوطلا
 فيفخلا
 ليوطلا

 يتلا حتفلا وبا
 يبسبلا حشفلا وبا

 يتسبلا حتفلا وبا
 يرعملا ةةيصح يلأ نب
 يرعملا ةنيصح يلأ نبا
 نبا
 ةثيطحلا

 ةئيطحلا
 نبا

 وبا

 ةجافش

 يرصملا رضنلا
 يرصملا رضنلا

 ةجافح

 ساون

 يزرتحبلا

 ةجافخ نبالماكلا م

 ةجافخ نبا لماكلا ٍِج

 نايتفلا وبا سويح نبأ
 نايتفلا وبا سويح نبا

 براقتملا

 براقتملا
 3 هَ

 8 ع ل

 ديدملا

 لمرلا
 يمورلا نبا لمرلا 5

 نبا

 نبا

 ةفرط
 ئ -نأ

 عيدب لماكلا

 رتعملا
 زتعملا

 يمورلا

 ينادمهلا نامزلا
 ينادمملا نامزلا

 ينادملا نامزلا عيدبلماكلا ج

 ءاستنللا
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2455 

465 

507 

508 

 4ظ58

185 

155 

2213 

213 

213 

240 

241 

241 

513 

469 

225 

349 

349 

415 

415 

227 

227 

281 

512 

512 

242 

242 

242 

362 

361 

204 

225 
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 502 : ريرج ليوطلا سباح ىّدنللا نع لاقع الوقعم لاز امو-
 232 يمورلا نبا لماكلا "سمح دي نيب سأكلاو هترصبأ-
 2312 يمورلا نبا لماكلا سمشلا ايبراش نأكو اهناكف

 427 جاجعلا زجرلا ش -سمخ اسم ىلع سوخ
 427 جاجعلا زجرلا ش سلم انفثو ةركرك
 496 يعارخلا لبعد طببلا يسارلا هنمضت ول ايح كيحأ ينال
 508 لماكلا يبسارب ساهش تاذ سمش لاب اهم
 508 لماكلا 2 يبماقأ ةقيقش دج تنك ول هذه اب
 508 لماكلا 2 يبساق محاف كدوف لثم كداؤف نكل
 371 يدوألا هوفألا طيبا ىيرتع انأتم لجوملا عطقاو

 تا نفح

 256 يعمل ءالعلا وبأ طيسبلا اضرتعا هترمغ ءازوجلا درت ليتمو
 256  يرعملا ءالعلا وبأ طيسلا اضمقلا ةيناو لبللا موجنو هتدرو
 25 رتعملا نبا ليوطلا ضضفم اهليل رخاوأ يف ايرثلا نأك
 226  يمازلا مساقلا وبأ ليوطلا ضمغلا امنأك موجنلاو يضمب لبللا ىرأ
 226  يمعازلا مساقلا وبأ ليوطلا ضرألا هرون وجلا رمغي رجف حال دقو
 463 يمورلا نبا طيسبلا <ضيبلا اذبع نكرت راثآ دوسلا ل 001

 تطأ

 224 يترعملا ءالعلا وبأ ليوطلا 2 طرق اهطرق مملأ لاوحألا ةيطيرقسا
 227 يصورلا نبا فيقحلا طرق هاف تق اذإ هقير بيط-
 265 نوديز نبا ليوطلا طقسلا هسائك ىوحا يسنالا بربرلا فو

 265 نوديز نبا ليوطلا طرقلا اعدوم ىرهأ نيح يداؤن نأك

ّ 7 3 2 . 0 

 152 سيقلا ؤرما ليوطلا اعفدم هلوسر انانأ «يش ول مسقأت
 226  ينتادمحلا سارف وبأ ليوطلا اعصرم يقرافم نامزلا ىلح دق انا اهف

 202 ةجافخ نبا ليوطلا اعوضتف ةعلت لك يف رطقلا دقع صضف دقو
 283 يملا بيطلا وبأ لماكلا اعبرأ 2 اهرعش نع بئاوذ ثالث تفشك-
 283  يبنحلا بيطلا وبأ لماكلا اعم اههجوب ءامسلا رف تلبقتساو
 4537 يبنملا ببطلا وبأ رفاولا اعوقولا مجادر ةمعنم ةعلم-

 358  يهنخلا بيطلا وبا طيبلا عبترمو رظتم فبلاو رذتعم رهدلا
 358 | يبنملا بطلا وبأ طيبا اوعرز اودلو ام لتقلاو اوحكن ام يبلل
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 اجب عطقت حامرأ رجاوش

 هرهظت مابألاو بيشلا بضاخ اي

 ةبرجتو بل يذ لوق ينتركذ
 قلخ يف ديز اه اذإ ديدجلا نا

 اهروك قرحت تتاب امبر لب
 امنأكف اضغلا فانكأب تلحو
 الفلا يف تملعت ىّنح الملا تفلأ-

 همذت قارف نع يرفت قالت

 هنولب يرحب عمدلاو اهب يدهعو
 اهتانجو يف سمشلا عاعش ناف
 اهتيدتها روعشلاك' ليل ةمحفو-

 ترخعس لمرلا بناج نم ةجاح ىلإ
 عيبرلا رهز ىلإ رظنا
 يلع ترج حايرلا اذإو
 افصلا ضيب ىلع ترن

 اهقئالخ تناك دق ىأنلا ملظأ الس
 رشعم ناقاخ رجفلا دومع ناك

 رفعج ةرغ سمشلا ءاول نأك
 مكفلاح راجلا لذ نأ مكلذو-.

 انقويس يراوسلا لثم يف قلعن--
 ةطبغب تيبي اهيف اهفيض ىرت-

 ادعلا قي مم موق كك يناو

 نىناكل فوخملا رخثلل يناو
 ينقاش ةفاصرلاب ارصق هللا ىقس
 تعق ردلا نم ناضبقب تراشأ

 لا ريغت نيسحلا تح يف لقبو
 اههانس نيبكوك انيف تيقبأ
 يف نيرق لب ءادرالا يف نيردق
 اعئرأ مراكملا ينو نيقنأتم

 لاو ءانبألاو ءابآلا رهاطلا

 هظحلا 3 عدخأ هماللك
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 يرتحبلا ليوطلا اهعوطق

 مجاتك رطل“ عوبصم
 مجاشك طيسبلا عيروتو
 مجاشك طبسبلا 2 عوقرم
 يرعملا ءالعلا وبآأ ليوطلا 2 عمل
 يرعملا ةيصخ يأ نبا ليوطلا علاضألاو
 يزعملا ءالعلا وبا ليوطلا عدخلا

 يرعملا ءالعلا وبأ ليوطلا عمجلا
 يدسألا رشبقألا ليوطلا عيرسب
 يمليدلا رايهم ليوطلا عيجنب
 يمليدلا رايهم ليوطلا يعولض
 يمليدلا رايهم 2ليوطلا عول
 يمليدلا راهم ليوطلا عولطل
 ينادمحلا سارف وبألماكلا ج عبدبلا
 يتادمحلا سارف وبأ لماكلا ج عوجرلا

 ينادمحلا سارف وبألماكلا ج عوردلا

9-00 

 مات وبأ طيسبلا رااقتق

 ىناه نبا ليوطلا ىفختساف
 ئناه نبا ليوطلا افعض
 يبسبعلا يزوتلا طيسبلا افنألا
 ليوطلا فئافت
 باهش نب قراخم ليوطلا فوخنم

 ينزاملا

 قدزرفلا ليوطلا فوخدلا

 رهاط نب هللا دبع ليوطلا فوشرل
 يمورلا نبا ليوطلا يفاصر
 يمورلا نبا ليوطلا يافع
 يرعملا ءالعلا وبأ لماكلا فادصألا

 يرعملا ءالعلا زوبأ لماكلا فاخم
 يرعملا ءالعلا وبأ لماكلا فادسالا
 يرعملا ءالعلا وبأ لماكلا فافعو
 يرعملا ءالعلا وبأ لماكلا فالألاو

 رتعملا نبا عيرسلا 2 هفيط

 ك7
212 
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212 

241 
498 

512 

2320 

52 
410 

43 

413 
471 
471 

2133 

234 

234 

438 

1413 

413 

5302 

264 

459 

104 

484 

247 

217 

52 

52 

512 

512 

57 

466 



 ريهز طيسبلا اقلخ امره هتالع ىلع اموي نكي - نماس
 يبنتلا ببطلا وبأ رفاولا اقاحما مهنم ردبلا ماعلا ذخأ دقو
 يرمتكبلا حتفلا وبأ لماكلا ج ج اقولخ لقف امد تيكب اولاق

 يرمتكلا حتفلا وبألماكلا ح اقيقع هرغت رلؤل ترصبأ
 يرعملا ءالعلا وبأ ليوطلا 2 قراب لئاق لوق ىهنلا دعب يتيرطاو

 يبننملا بيطلا وبا ليوطلا قعاورصلا قتيو ىجري نوجلا باحسلاك ىّتف
 يقشمدلا ءاوأولا براقحلا قولخ ابصلا ءوضلو ابيب انلمو
 ةجافخ نبا لماكلا قيرحو ةركب فحزي دربلاو اذبح اي

 ةجافخ نبا لماكلا قين ةونع ملسأو ىل و اذإ ىَّح
 ةجاشخ نبا لماكلا قيقش ةيئا لك هيلع عيبرلا ليخأ
 مجاشك لمرلا َِج قرشب ةلجد قوف ردلاو

 مجاشك لمرلا ِج قرزا 7 بهذ م ةيلحك

 يدبعلا قزمملا ليوطلا 2قزما لكآ ريخ نكف الوكأم تنك نإف

 يبنخلا بيطلا وبأ ليوطلا 2 يقتيهبر لصولا هيف كش ام ىوملا لحأو
 مامت وبأ لماكلا نقلخأ بلص بلصو رفح رفاوحبس.
 ينادمحلا نامزلا عيدب ليوطلا نقئاف همساك هانعمك هاركذك ليلو
 رتعملا نبا ليوطلا يقاسلا مناك ايرثلاو اهينلوانف
 ليوطلا 2 قارف اعقوم نوها فبسلا دحب لتقل--

 تال

 يضرلا فيرشلا طيسلا كامرم يدب هيمارو باصأ مهس.-
 ةنيمدلا نبأ رفاولا كاصع مييعواطف كوعواط مه نافل

 ارش طبات ليوطلا كلاهملا اهلثمب يبسميو ةامومب لظي
 ينوبلا نسحلا وبا لمرلا َج كاسح _-ا اي كفك تدفا

 ينوبلا نسحلا وبأ لمرلا ج كبيح ينغت ام ققح تلق

 يفوبلا نسحلا وبأ لمرلا حج كسفن اليقث تبنغ لاق

 هجر

 مصاع نب سيق ليوطلا الكشأ ةنعطب نازوحلا انرفح نمحنو
 طيسلا البقلا هقطاعم نول ات نصغلاف

 طيسبلا  الفأ يدضع يف تاب مامت ردبلابو
 يبنتلا بيطلا وبأ طيسلا | الصن ديك هلا تباش دقلف تخالاد

 يرعملا ءالعلا وبأ رفاولا الاخدلا اريدغ ةغباس لك مه
 ينادمحلا سارف وبأ لماكلا الاجر الاطف ترسأ نا رئاثعلا 0

 تق ات

42 

248 

256 

256 

212 

426 

212 

253 

253 

253 

231 

231 

421 

436 

503 

469 

225 

400 

1417 

155 

333 

468 

408 

458 

502 

211 

2171 

236 

252 

255 
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 مهسوؤر قوف رهملا تلجأ ان
 نهو دعب ةرعملا قرب ىرس-
 مهنم تناو نيلخابلا نأ ول

 امامم تغفن اقارأ نأك
 الفسو اولع هام ددرت

 ةورث هب يغبأ ال عردلاو

 اهلمعيل اموي همادقأ لس نا-
 هلمانأ سرط ىلع رمأ ناو

 اهنأك ايرثلا اهيراسل تحالو
 سعقف ريخلا هتاف ىّتح سعاقت-

 انطايس نيملظ اهيلع انببص-
 ةميلس حامرلا باقعأ عجرتو
 ةلهأ يهو صقنلا رودبلا 0

 تريص لخخالخلا نأ ول فيملا ن

 سنئاوأ اتاه نأ الا شحولا اهم
 لزاملا كتلهجتساو ىوهلا كاعد.
 اشحلا لقلق يذلا مهلاب تلقلقف-
 اهعلقيل اموي ةرخص حطانك

 هتمارص نم ال هظحلا نم تركس

 هفلاوس لب ينتهد فاللسلا امو

 هل نيول غادصأ يربصب ىولأ
 انخلاو لهجلا نع رصقت مل تنأ اذإ-

 ةموح وبلا يفو عقن ىجدلا نأك
 اننأك ءاعم انايالعم نأك

 الط ىّركلا نأك قاس ىَرلا نأك

 ةيف نجلا هب دان الفلا نأك
 لجنلا قدحلا هذه ام ىَّجدلا ءامس-
 انءامد الظ ناورم ونب تءافأ
 هجلا وذو تأ دب ال تا لك

 رخاز رحبلا هنأ الا رديلا وه...
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 لماكلا الاقع
 رفاولا الالكلا
 رفاولا الاطملا

 رفاولا الين
 رفاولا البي
 عب رسلا هلاوزت

 عيرسلا هلام

 طيسبلا 2 هلماع
 طيسبلا هل مانألا

 ليوطلا لسلسم
 ليوطلا للملا
 لبوطلا لجرأو
 لبوطلا لماوعلا
 ليوطلا لمارك
 ليوطلا لخالخلا
 ليوطلا لباوذ
 ليوطلا لماش
 ليوطلا لقالق
 طيسبلا 2 لعولا

 طيسبلا 2 هليامت
 طيسبلا هلئامش
 طيسبلا هلئالغ

 ليوطلا 2 لهاج
 ليوطلا 20لسر
 ليوطلا 2 لحرلا
 ليوطلا لقت
 لبوطلا 2 لمرلا
 ليوطلا لطع
 ليوطلا 2 لدع
 نيفحلا  لضف

 ليوطلا  لبولا

 سارف وبأ
 ءالعلا وبأ

 ةزع ريثك
 العلا وبا

 ءالعلا وبأ

 ينادمحلا

 يرعملا

 يرعملا
 يرعملا

 نب ورمع/ةبايز نبا
 يدعم

 نب ورمع/ةبايز نبا
 يدعم

 يتسبلا حتفلا وبأ
 يتسبلا حتفلا وبأ
 ةليمر نب بهشألا

 ربيت

 زتعملا نبا

 ءالعلا وبأ
 ءالعلا وبأ

 مامت وبأ

 مات وبأ

 يرعملا
 يرعملا

 ينايبذلا ةغباتلا

 يبنتملا بيلا وبأ

 نب نومي ىشعألا

 سيق

 سارف وبأ
 سارف وبأ
 سارق وبأ

 ينادمحلا

 ينادمحلا
 ينادمحلا

 ريهز/رجح نب سوأ
 نامزلا عيدب

 نامزلا عيدب
 نامزلا عيدب

 نامزلا عيدب

 نامزلا عيدب

 راطنملا نبا

 ينادمحلا

 ينادمحلا

 ينادمحلا

 ينادمهلا

 ينادمحلا

 يبلكلا

 دبع نب حلاص
 سودقلا
 ينادمملا نامزلا عيدب
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492 
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25١ 
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315 

413 

322 

504 

2504 

504 

184 

234 

234 

214 
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249 
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 ولتن مكحيدم انولت مك انولب املو-
 لاقم ىوهلا كداق ىوحلا صعت ىل تنأ اذإ.-

 لابنت همودق بيرغلا عمدلا درج لهو

 لاتغم دحاو ةرابعلاو ىَّتش كيناعم

 لوقن محلوق سانلا ىلع انئثش نا ركنو
 لولسو ةبس لتقلا ىَرت ام سانأ نحنو

 لوطتف انل انلاجا توملا بح برقي

 اهليلق ةعاس للعت الا نكي " ناو

 ليبس يقوشت لاط ناتسبلا ةحرس انا

 ليقص ةئيصح عرد ريغ لام يلامو-

 لقنقع ىَّحتلاو يحلا ةحاس انزجأ الف
 لحز هب تعمس ائيش عدو هارت ام ذخ

 لتقم يبرضتل الا كانيع تفرذ امو
 لفك دقف داوجلا ردص ادبأ ىعولا ىشغب
 لجخ لجو يف مورلاو لذج يف نحنف
 لطخألا يمسيم قدزرفلا ىلع تعضو ال

 لوحألا هتدروأ ولو ىذَت فاعي نا اه

 لضفت اهشارف قوف كسملا تبتف يحضيو
 لماوعلا انقلا بقع يف جزلا لحا رمأل
 لحاورلا هتارجح يف حيحص اببت كلنع عد
 لبان ةجولختو ىكلس مهنعطتس
 لئاو عمم نبا قوف دزألا اقف ناك -

 لبانقلاو هظحل توافت م 00 دععي--

 لئاط يننأ يسفنل .ابح يداز دقل -

 لئامشلا _ كرت نلو ماثللاب يتش ' ينأو
 لحاملا ىغولا موي نرقلا يق 2

 لهج مهيف يملح ناك يعوق ءاش ولف

 يلصن اهعورض يذ نم لحملب رذتعت ناو
 لمرلاب 2 همايغ لبتسم نوج لمرلا ىّتس
 لهسلا العلا نم لانب ال اع لنأ ينيرذ
 لحنلا ةصيخر يلاعملا كاردا نيديرت

 يلابآ يبحاص ءرملل تلق يظافح الولو

 يلإبلا اسبايو ابطر ريطلا بولق نأك
 لام دروب تغبص هدجش ةلالغ..

 لبوطلا

 لماكلا
 طيسبلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 عيرسلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لبوطلا
 رفاولا جا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لبرطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 رفاولا

 489 ينادمحلا نامزلا عيدب

 184 كلملا دبع نب ماخه

 يرعملا ءالعلا وبأ

 يرعملا ءالعلا وبأ
 لءهومسلا

 لءومسلا
 ل هومسلا
 ةمرلا وذ
 يدهملا تنب ةيلع
 يسيعلا ضيبألا وبأ

 سيقلا قؤرما
 ينننملا بيطلا وبأ

 سيقلا ؤرما

 يبتنملا بيطلا وبأ

 ريرج
 يرتحبلا
 سيقلا قرما
 يرعملا ءالعلا وبا

 سيقلا قرما
 سيقلا ؤرما
 قدزرفلا
 يرعملا ءالعلا وبأ
 حامرطلا
 حامرطلا
 ةمره نبا
 ربرج
 ةمرلا وذ
 ريرج

 يبنملا بيطلا وبأ

 ينتملا بيطلا وبأ
 يرعملا ءالعلا وبأ

 سيقلا قرما

 زتعملا نبا

504 

414 

335 

458 

459 

411 

2230 

432 
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 ليوطلا لاصو ةعيطق نوزح رذحم مل يلايل
 فيفخلا لاذم ضيب يلحلا نم مجنا يف لاج
 فيفثلا لالهلاب ' ايرثلاب افحلم حبصلا ادبف
 فيفخلا لاوهألا نم مأ ةريبج ىركذ انه تال

 ليوطلا يلثمأ لثؤم دج ىعسأ انكلو
 ليوطلا يلاس ةقيلط يكبتو روسأم كحضيأ

 ليوطلا لاله نبا اهداجأ نون لثم لاله حالو

 براقحلا يلاك اجرلا بونذ يبني رهدلا ىرأ-
 براقتملا يللابك مهل نا امو ىواش نوموري

 براقتملا يلاك يضرعك ناصت دق مهلاوماف

 ليوطلا لاخلخ ةذلل اداورج بكرأ مل ينأك

 ليوطلا لافجا لقأ ملو ىورلا قزلا ابسأ ملو
 لماكلا هلام هظفل كلمي سيل ةيهيدبلا حمس
 لماكلا هلابقا هفويسو هتامزع انأكو

 لماكلا هلاعفب هلأ بحت بطخلا يف
 رفاولا لوكشلا ءانع ىرك ذدلاو كينركذو

 رفاولا 2لومش لامش حير يف ضورلا مسن
 رفاولا 2 لوحم ليما عيرلا ىلع عزجت 3
 ليوطلا ليسمو ىونلا شهد نم دقعلا ناكم تين.

 مسمع اوإ ك0ص

 ليوطلا امهيش امدعب هابسح دق داوج نم مكو

 ليوطلا امدلا تبواجت ا عقنلا باحس انرثأ

 ليوطلا احمحت هنابلو اجلعد مهيلع ركأ
 ليوطلا امدقتأ دجأ ملف ةايحلا ينبتسأ ترخأت
 ليوطلا امدلا انمولك يمدت باقعألا ىلع ائسلف
 ليوطلا امدنتب ةليم حيرلا يب تلام اذإ يلعل
 ليوطلا اهغم ةيدف كاملا لقي ايح نأ ولف
 ليوطلا امدلا مهوخأ بيصأ موق ىَبَأ نكلو

 ليوطلا امراحملا مهنيبو ينيب ماحرألا اوعطق مه-
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 ةحافش نبا

 ةجافخ نبا

 نومي ىشعألا

 سيقلا ؤرما

 سارف وبا
 ةيهاتعلا وبأ

 يرعملا ءالعلا وبأ

 يرجسلا مساقلا وبا
 يزجسلا مساقل

 يرجسلا مساقلا وبا

 سيقلا ؤرما

 سيقلا قرما

 يمزراوخلا ركب وبأ

 يمزراوخلا ركب وبأ
 يمزراوخلا ركب وبأ
 يزتحبلا
 يزتحبلا
 زتعملا نبا

 يرعملا ءالعلا وبأ

 يتادمحلا

 يشافرلا دمحم وبأ

 يشاقرلا دمحم وبأ

 ليفطلا نب رماع
 يرملا نيصحلا
 يرملا نيصحلا

 3 ٠ ناورم نب قألغ
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 ساب ايرثلا اهسأر تليمو-.
 اهيراغم يفو سأك قرشلا يف
 عطاس راهن اهيف اهنأكف
 ةجل فكلا ال هيبثتلا نع لمي

 محفقم كيناشو درصقم كل

 مدقلا اهقعي مل يتلا رايدلاب فق
 انامز يف انفاعسا انرهد ابأ--

 اهمنأ مهف كامن هل انلقف

 رظان ةجهم عمدلا نيب كتاف

 انقلا عرقت انَقلاو ىلعأف اهانب
 تحبصاف نونجلا لثم اهب ناكو
 لو لخ ثيح مولم لبخبلا نا

 ففاول كش توملا يف امو تفقو

 ةميزع ىملك لاطبألا كب رمت
 لهاكي نورصننسي مهتبنو
 هتدصقأ ملس ريب زيزع--

 لفونل اما طرقلا ىوهم ةديعب
 حرلط يدب مايخملا ناك ىتمس

 ىملم انعدوت ذإ تاع

 دساح "يطيب نأ ةريشعلا مهو

 بجأ ملف تلاقو لمحأ ملف تلدأ

 موق لكلو مهميخ كلذك

 ةقيلخ نم ئرما دنع نكت اهمو-
 حرا سيق اب بابذلا الخو
 هعارذب هعارذ كح اجره

 هبايث ليوطلا حمرلاب تككشف
 هناف جاجزلا فارطأ صعي نمو

 ةشهح يبطلا نيعب ل وفرتس

 يحبصت صراف نالللا مدقأ انأ

 لرتم لك 5 نوهعلا تاتف نأك

 اهماول

 حجرسنملا

 لماكلا

 ليوطلا
 لبوطلا
 طيسبلا

 لبوطلا

 لبوطلا

 لماكلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 طيبا

 ليوطلا

 ليوطلا

 ليوطلا
 رفاولا
 ليوطلا
 رفاولا
 رفاولا

 لماكلا

 ليوطلا
 رفاولا

 ليوطلا
 لماكلا

 لماكلا

 لماكلا

 لماكلا

 طيبا

 لماكلا
 ليوطلا

 يريونصلا
 يربونملا
 حاطنلا نب ركب
 يبتتملا بيطلا وبأ

 يبنتملا بيطلا وبأ
 يهز

 هللا دبع نب هللا ديبع

 رهاظ نب
 هللا ديع نب هللا ديبع

 رهاظ نب

 ينننملا بيطلا وبأ
 يبنملا بيطلا وبأ

 يتتنملا بيطلا وبأ

 يبنحلا بيطلا اوبأ

 مجعألا داي 9
 , يملسلا عجشأ

 ةعببر يلأ نب رمع

 يبنملا بيطلا وبأ

 يرعملا العلا وبأ

 هك

227 
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358 

358 
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 ادصاق رثكأ ناك يرمعل بيلك-
 ةنعطبا رمتماف بان عرض ىر

 مهيلإ تأجل ول اموق تثج دقل-
 انعاطمو ايطعم مهف تيفلأل

 يمدق ىتس ينتح ىلإ
 مدن نم دقنأ مكف
 امرمرع ناك شيلا اه اذإ ىفليس

 لجالج نيب ءاسعولا ةيبظ ايأ
 ةوطخ مهولا اهب وطخي ال ءاميبو
 اهئامس نم ىجدلا يديا ثرشن دقو
 اعبات قدزرف اي اهيف تنك ول-
 هصيف نأك يط نم عورأبس
 ايلاو قعاوصلاك امابو احامس

 انفويس هلثت. ملا نماه قلفن-
 ىَحضلاب ةبرملا ريطلا يلأو امأ

 مهابحو مهناجيت مهرفاغم-
 اهدسفم ريغ كرايد ىَقف

 امومر انرت فق
 ةليل لاله طيخ
 الم رهدلا منشأ ال ةفلح لع

 تمرحو مرج ريغ نم يمد تلحا

 انناك ىّتح سمشلا نرق رذ اه

 ينتثدح يذلا ةبذاك تنك نا

 مهتود لتامي نأ ةبحأللا كرت

 يماودلا باضعلا انفايسأ نا

 هرقل فاد يف نم انت
 ماح تفو نم لاوهألا ماحتقاو

 هيايث يف هعاطقا ىلإ ريسأ
 انقلاو ضيبلا نم هيترطمأ امو
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 مدلاب

 مرغم

 موقملا
 يد

 يمدن

 عومرع
 ملاس ما

 مسا اورلا

 مها اردلاب

 مدا اوقلل

 هماسحب
 هما
 همالكو

 يدمعجلا ةغبانلا ليوطلا

 يدعجلا ةغبالا ليوطلا
 قدزرفلا ليوطلا
 قدزرفلا ليوطلا
 يسبلا حتفلا وبا زجرلا ج
 يئسبلا حنفلا وبأ رجرلا ِج

 لماكلا
 ةمرلا ود لي روطلا

 ينوماملا بلاط وبا لي وطلا

 ينوماملا بلاط وبأ ليوطلا
 ريرج  لماكلا
 يزخحبلا  ليوطلا
 يزرتحبلا ليوطلا
 قدزرفلا لبوطلا
 لدهلا شارخ وبأ ليوطلا
 يرعملا ءذلعلا وبأ ليوطلا

 ةفرط لماكلا
 يمليدلا رايهم زجرلا ٍِج

 يمليدلا راهم زجرلا حا
 قدزرفلا ليوطلا
 يزنحبلا  ليوطلا
 يرتحبلا ليوطلا
 قاحسا دمحم وبأ 0.ليوطلا

 يصوم
 تباث نب ناسح لماكلا
 تباث نب ناح لماكلا

 نب دمحأ نسحلا وبأ فيقتلا

 لمؤملا
 نب دمحأ نسحلا وبأ فيفخلا

 لمؤملا
 نب دمحأ نسحلا وأ فيفحلا

 لمؤملا
 يبنخلا بيطلا وبأ 2ليوطلا

 يبنحلا ببطلا وبا ليوطلا
 ىزجسلا مساقلا وبأ لماكلا
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 493 يزجلا مساقلا وبا لماكلا 2 همالك هنونك ثتيأر نا ام بجاح وذ

 1 راشب براقحلا 0من ادعلا بورح كتظفبأ اذإ
 488 يملاعلا سمشلماكلا ج مراغملا اكملا يف مراكملا نا

 تيس هيلا وح

 26 ءامسأ نب كلام فيفقحلا انحل ايحأ نحلتو بناص قطع
 325 صربألا نب ديبع لماككلا 2 ؟ا1نبأ بنك عومج تلأس اله
 389  نيسحلا هيوطب نبا فيفخلا  انيز هوجو نسح نازردلا اذإو
 1534 لطخألا طيبلا اناوخا مهتدهع فالأ لزانم تناك
 257 فينأ نب طيرق طيسبلا اناحا ةرفغم ملظلا ٍلهأ ملظ نم نوزحي-

 295 ديرد نب ركب وبأ زجرلا  انيط انيعم دجأ مل نا تملع دق
 402 مرثلك نب ورمع رفاولا انيلهاجلا انيلع دحأ نلهجي ال الأ
 254 | يرعملا ءالعلا وبأ رفاولا نايعلا ءام نيعم حابصلا تلت
 254 يرعملا ءالعلا وبا رفاولا نانش اياطملا هبريشت رجفلا داكف
 256 يرعملا ءالعلا وبأ رفاولا نانا هيف اهبراح ليللا نأك

 256 يرعملا ءالعلا وبأ رفاولا ناعطلا عرد هيلع موجتلا مأ نمو
 32 يرعملا ءالعلا وبا رفاولا نانبلا انبش كتقرس اهناي ناك

 484 2 يرعملا ءالعلا وبأ رفاولا نايقلا ناعم اهتيحأ نم ناعم
 460 راشب ليوطلا نيعم ايكاخأ انيعأ بعك نم يليلخ-
 2460 راشب 2 ليوطلا -نيزح هنا ةعزق نبا لحب الخبت الو
 460 راشب ليوطلا نيمك هباب قلغا طرفلا يف هتنثج اذإ
 473 يرعملا ءالعلا وبأ ليوطلا ابيب ةجاح سمشلا لأت نأ تفلح دقو
 259  يرعملا ءالعلا وبأ ليوطلا اهتويع اننيب ءاملا ركذن انتأر الو
 259 يرعملا ءالعلا ربأ ليوطلا اهيبج انيع دمت اندرو تقوت انأك
 487  يرعملا ءالعلا وبأ ليوطلا تراوق اننيرقو ةرمع جحب نرق
 308 سيقلا ؤرما ليوطلا نابجلا ةمهب برايف ابوركم سمأ ناف
 308 سبقلا ورما ليوطلا ناركب ةنيق برايف ايوركم سمأ ناو
 2324 مورقم نب مير رفاولا ناج ىفصلا بهذلاك نوللا ناجه
 359 مازحح نب ةورع ليوطلا ينادفل هتيدفل اناع هارأ ول نمو

 426 صيشلا وبأ ليوطلا نانشخ هنثم نال هتتي ال نا فيسلاكو-

 435 يشاجنلا ليوطلا نائدحلا ةحيحص لجر نيلجر يذك تنكو

 435 يشاجنلا ليوطلا ناع ةؤش دزأف تحص ينلا اماق

 446 سيقلا لرما رفاولا تابع ورمع نبا كلملا ثراحلا دعيأ-
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 مرج نب يجمش يتب ةروامم
 مرج نب ىجمش ونب اهحميو
 اهتغلبو نيئاطا نا
 ينأب سبع ونب تمعز الأ
 نانه ءادعتلا لطه حياسو
 هماوق أمظت ملو صوصفلا ىمظأ
 ميز ىضحلاو احيشم هارت ولو
 هرفاح مأ تبنت مل نا تنقبأ
 هاضراع ىَّنِج امب هاضراع
 يناملا يف ايط بعشلا ينناغم
 ينيعتم كنب لبق مطافأ

 ةيتف يف اهتحبص ةقيدحول
 نقعتم مكو انيف نجام مك
 اعلا اهمسا لثم يتعيض
 يور ال ةباتكلا يف يعد-.

 هيف قير نم هتاود نأك
 مهئلثف اتالثأ ةفينح تناك

 اهنساحم نم ءيش سمشلا ةعلط يف
 او

 قزرلا تابو تبو تتاب
 اهتملب ديقانع دوس نأك
 اهخسي روجلا حبق ناك ةمأ ايس

 اهفورص تدم مايألا نم يريذع-

 ا ىرأ تاعلاط يهجوب تدبأو

 ىَوْلا نع ىّهني ظحلا داوم كاذف

 اديدش ابح ادمحم بحأ-

 هبصأ ادشر مهح كي ناف
 يعلصأ نيب ىلا جل ىَصط ام اذا
 احتار ليللا ةرغث يف اجش يسمأف
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 رفاولا 2ناوحلا

 رفاولا نانحلا

 ميرسلا 2 ناجرت
 رقاولا يناف

 طيسللا - ناوخ
 طيِلا 2 نامظ

 طيسبلا نادحوو
 طيسبلا 2 ناثع
 فيقخلا يناعد

 رفاولا نامزلا

 رفاولا © ينيبت

 مس كه أ

 لماكلا اهراكوأ
 لماكلا اهراك

 ديدملا ةمرتسم

 رفاولا © هيدب
 رفاولا هيرك

 طيسبلا ١ اهيلاوم
 طيبا اهيغت

 طيبا ايف

 طيسللا اهيقلأو
 طيسبلا اهيف

 طيسبلا اهيضري

 تو فت

 ليوطلا وحمناو
 ليوطلا 2 يوحن
 ليوطلا وحصلاب

 حك ادع

 رفاولا ابصولاو

 رفاولا ايغ

 ليوطلا ايماط
 لب وطلا ايداغ

 سيقلا قرما

 سيقلا ؤرما

 نب فوع
 يفايبذلا ةغبانلا

 ربيرتج

 ينادمحلا سارف وبأ
 يئادمحلا سارق وبأ

 يئادمحلا سارف وبأ

 يرثحبلا

 يلؤدلا دوسألا وبأ
 يلؤدلا دوسألا وبأ

 يتوماملا بلاط وبأ
 ينوماملا بلاط وبأ
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 هنأ ريغ هقالخأ تلمك ىف
 ايناغملا بيبحلا لجأ نم يح الأ
 ةليلو موي ءرلا ىّضقت ام اذا

 اعبرأو اثالث ءيش يف نعمت
 قدي :توبلا وطفل ند :نلخأو

 هءاد نجيه نه اضيرم ندعي
 انمسو اطقأ اهلهأ عسوتف

 ايداعألا

 ايفاب
 ايلابللا
 ايضاقتلا
 انام

 اينامب
 ايناد

 يرو

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لبوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 رفاولا

 ينايبذلا ةغيانلا

 يئايبذلا ةغبانلا

 يريقلا ةيح وبأ
 يريغلا ةيح وبأ
 ساحسملا يتب ديع
 ساحسملا ينب دبع

 ساحسملا ينب ديع

 سيقلا ؤرما
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301 
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 تايبألا راطشأ 1

 رطشلا

 المترم ناو المع نا

 للا نم يفوخ اف قيرغلا انأ
 هناسبلو اجلعد مهلع ركا
 رمخلا يه يل لقو ارمخت ينقساف الا

 للع ىلع يثرب ال كنسح طارقبس
 سرفلا رفاح ىتدفُي ربعلا ةيجينم
 قيدص نهو ءادعا مهسابدس

 اردحتو هنتم يف ىدنلا ىلعت
 بتشلاو لدلا اهيف لماكت

 ايمحلا تيأر
 لايخ فيط ءاملظلا ىرسف ىرمس

 ملس يذب ىملم نم عبرلا ىلع مس
 هرامي يدتبم ال بحال ىل اغدج

 مئازعلا ينأت مزعلا لهأ ردق لع
 يرازا ةقث يأ نم كل ىدف
 انيمو ابذك املوق ىقلأاف

 فاق تلاق انل نق اه تلقل

 هلمانأ ارفصم نرقلا كرتأ دق

 ةذلل اداوج بكرأ مل ينأك

 اسرخأ مكأ وأ يدانأ ينأك
 هلام ل عووتسم ئرما لك

 اسؤبأ نلوحت انايانم لعل
 مالملا ءام ينقست لح

 دجريزو ٌولْؤل يلمس رهاظم
 لحما يف مبعاطم اجيحلا يف نيعاطم

 رعاشلا

 نوميم ىثعألا

 يبنتملا بيطلا وبأ

 ليفطلا نب رماع
 ساون وبأ

 يبنملا بيطلا وبأ

 ريرج

 تيكلا
 يبنحلا بيطلا وبأ

 سيقلا ؤرما
 يبنملا بيطلا وبأ
 لاهمملا وبأ
 يدايعلا ديز نب يدع

 ةبقع نب ديلولا

 سيقلا ؤرما

 ةبايز نبا

 مامت وبأ

 ةفرط
 موثك نب ورمع
 يئانكلا

 يمعلا ةثاكع

 ةحفصلا
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431 
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367 
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 هر

 ١و

 داف هل ام اداؤف نيبقحتم-

 هتبتأ يحاونلا يأ نم رحبلا وه
 ةلالم ايف نأ الا بلكلا يه
 رحبلا جومك ليلو
 هتعطق ىراذعلا كاروأك لمرو
 ابصلا ىلع نينبلا ءاولح ثقذ دقو
 جناوحلا نيب تقلطخ ام تفلخو
 ادنرف الا انهايم ضاغو
 مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو
 كسحضي ام دئادشلا رشو-

 كلحضلا ةدش ص نانيعلا لت دقول

 اغشلا محلا اهماه تعجرتساو

 رهجلا نككمأ اذإ ارس ينقست الو
 ءايشألا نيبت اهدضيبو

 ينيبت نأ كتلأس ام كعنمو
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 باتكلا يف ةدراولا بتكلا سرهف

 باتكلا

 : بارعالا ةلكشملا تايبألا باتك

 : حاضيالا تاك

 :نآرقلا زاجعا باتك
 : سانجألا باك

 :نييبتلاو نايبلا باتك
 :ةركذتلا تانك

 (اهئامسأ ةقفحلا) ةيناطلا باتك
 : ةسايخلا

 : ةقيدحلا باك

 :فورحلا بتاتك

 : ةباطخلا باتك

 : صئاصتلا باك

 : ءافشلا تانك

 : مكحلا رباتك حرش

 : ىقييوط باتك
 :رعشلا باتك

 :نيعلا باتك"

 :ةدمعلا باتك

 :سايقلا باتك

 :سايقلا بانك
 :سايروغطاق باتك
 : باتككلا

 : تابموزللا
 : تاالوقملا بانك

 تاالوقملا

 : ةثزاوملا باتك

 :قطنملا باتك

 :نيئاثملا ىلع درلا 5 ةلاقم

 :تكنلا بايك

 : ةهزنلا باك

 :رهدلا ةميتي

 فلؤما

 .يسرافلا يلع وبأ
 .يسرافلا يلع وبأ

 .هيوييص

 .يرعملا ءالعلا وبأ
 .وطسرا

 ياراقلا

 .يدمأآلا

 .وطسرأ
 . يسيدورفالا يردتكسألا
 .ينامرلا

 . عيكو نبا

 . يبلاعتلا



 نقملا مالعأ 21(

 .388 :ديز لآ

 ,313 : نوعرف لآ

 .رشب نب نسحلا - يدمآلا
 . 191 : مالسلا هيلع مهاربا

4 . 478. 
 نبا ) قاحسا وبأ : يشرقلا يلع نب مهاربا

 .488 : ( ةمره

 ةجافخ نبا ٠ حتفلا يلأ نب مهاربا
 نب قاحسا وبأ) يبلدنألا
 . 349 : ( قاحسا وبأ يجافخلا/ةجافخ
7 . 488. 490. 

 : ( يبنخلا / بطلا وبأ ) نيسحلا نب دمحأ

. 3 

632 283. 2317. 357. 
9 64380 413. 436. 
04 469 470 474. 
 .520 .5قأف .518 7
21 2522 523. 

 ينادمحلا نامزلا عيدب : نيسحلا نب دمحأ
 : ( ينادمحلا لضفلا وبأ / عيدبلا )

9 . 6.469 489, 

 : ( يرعملا / ءالعلا وبأ ) هللا دبع نب دمحأ
.282 .261 .212 . 4 

:385 :321 .318 . 2 

.474 .473 .462 .9 

.517 . 512 . 504 . 486 . 4 

 نبا) يسلدنألا هللا دبع نب دمحأ
 , 265 : (نوديز

 وأ (روصنم وبأ) نودبع نب دمحأ

 .468 :  يلاعنلا

 : ( يربونصلا ) ركب وبأ . دمحم نب دمحأ

 467 ؛. 2

 .495 :(نحلا وبأ) لمؤملا نب دمحأ
 2 : ماشه نب دمحأ

 : ( سابعلا وبأ /بلعل) ىبحي نب دمحأ
02 . 

 ه بتاكلا فسوي نب دمحأ

5 . 

 . 284 : يجنشولا يماعلا دمحأ وبأ

 . ثوغ نب ثايغ - لطخألا
 4 : نما وبأ ٠١ ناطحق نب ددأ

 : رفعج وبا

 بنش وكما سيزر )رس
 .338 :207 .199 : (قطنلا
0 365. 2366 375. 

6. 393:. 394. 484 

 . 9 : ىزألا

 .435 : ةؤنش دزأ

 435 : ناع دزأ
 قاحسا) دمحم اوبأ . مهاربا نب قاحسا

 , 445 :٠ ( صولا

5363 



 وبأ ٠ مهاربا نب قاحسا - لصوملا قاحسا
 ., دمحم

 يلأ نب مهاربا - ةجافخن نب قاحسا وبأ

 .394 : 393 : يسيدورفألا ردتكسألا
 مالملا هلع مهاربا نب ليعاعا

 ,478 : ( حيبذلا )
 مساقلا وبأ .دابع نب ليعامسا:

 .237 : ( بحاصلا)
 . 185 : ( ةيهاتعلا وبأ ) مسافلا نب ليعامسا
 رهاطلا وبأ) ةسنكم نب ليعامسا

 .,471 : ( يردتكمألا
 نب نايفس وأ ىملاظ -دومألا وبأ

 . ورمع
 . بيرق نب كلملا دبع - يعمصألا

 . دايز نب دمحم  يبارعألا نبا
 . سيق نب نوميم - ىنعألا
 ءاطعلا وبأ ) راي نب  قوزرم وأ حلفأ

 . قوزرم - ( يدنملا
 .357 : سديقأ
 .سيردأ نب دمحم - يعفاشلا مامإلا

 دمحم نب مساقلا دمحم وبأ « مامإلا
 . يسالجسلا

 ء دنه وبأ : يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما
 300 : 246 : 192 : ثراحلا وبأ
01. 314. 347. 431. 
8 444. 446 520: 
2 .» 523, 

 ,479 : ءايينألا

 . 192 : راصنألا

 .479 : باتكلا لهأ

564 

 557 ب كاكا

 . ةدابع وبأ : ديبع نب ديلولا - يترتحبلا
 نب دمحأ - ينادمهلا لضفلا وبأ : عيدبلا

 . نامزلا عيدب . نيسحلا

 .385 . 230 : ذاعم وبا ءدرب نب راشب

 ,رشب نب شادخ - ثيعبلا
 . سابعلا نب دمحم - يمزراوخلا ركب وبأ

 .نيسحلا نب دمحم -ديرد نب ركب وبأ
 . ىحب نبا دمحم - يلوصلا ركب اوبأ
 +463 : (حاطنلا نبا) حاطنلا نب ركب

4 
 .459 : لئاو نب ركب

 كا

 .رياج نب تباث -ارش طبأت
 . بيطخلا يلع نب ىبحم - يزيربتلا
 ,461 :رمدت

 , 473 : كرئلا

 464 1 بلغت
 «٠ 362 : ( ءاستخلا ) ورمع تنب رضامت

51. 

 . سوأ نب بيبح - مامت وبأ
 .348 : يلع وبأ هريمألا دعم نب ميغ

 هنن وكف تع

 : (ارش طبأت) ريهز وبأ ءريبج نب تبا
6 

 وبأ هءدمحم نب كلملا دبع - يلاعثلا

 . روصنم



 كلل 3 دمع

 , 468: ةيراج
 .330و 8 : مالسلا هلع ليربج

 .281 : ةريبج

 . يضاقلا : زيزعلا دبع نب يلع - يناجرجلا
 : ( ةثيطحلا ) ةكيلم وبأ . سوأ نب لورج

. 5 

 : ةزرح وبأ :٠ ينطخلا ةيطع نب ريرج
4 : 193. 303. 316. 

 .455 453 6.445 .4ل1

9 . 502. 

 . سيق نب هللا دبع هع يدمحلا

 .473 : ةيسلدنألا نب يلع نب رفعج
 . 278 : قداصلا ءرقايلا دمحم نب رفعج

 .473 : يكمربلا ىبحي نب رفعج

 .دمحم نبا هللا دبع -رفعج اوبأ

 تل َح 2

 03 : عرقألا قا ٠ لاقع نب سباح

 . لع وبأ : حلا نب دمحم - يمئاحلا

 وبأ ١ يدع وبأ , يلاطلا هللا دبع نب متاح
 .426 :٠ ةنانس

 . يناسجسلا دمحم نب لهس متاح وبأ
 : ( ينادمحلا سارف وبأ ) ديعس نب ثراحلا

2 . 234 282. 283: 

7 . 380:. 504. 

 . 502 : (نازفرحلا) كيرش نب ثراحلا
 .446 : كلملا ءورمع نب ثراحلا
 , 462 : ماشه نب ثراحلا

 .495 :ماح

 2( مامت وبأ ) يلاطلا سوأ نب بح

7. 288. 389. 400. 

.470 .461 460 8 
.503 .496 .487 . 6 

 . 246 : ينقئلا فسوي نب جاجملا

 : ديلولا وبأ ٠ يراصنألا تباث نب ناسح
21. 27. 462. 

 . ةدعم نب ديعس - شفخألا نسحلا وبأ
 : ( يدمآلا ) مساقلا وبأ .ءرشب نبا نسحلا

6 . 357. 
 ,498 : ينوبلا نسحلا وبأ

 نب يلع وبأ) يناوربقلا قيشر نب نسحلا
 :454 .442 .425 :( قيشر
7 . 2,483 496. 

 .ةدعم نب ديعس © نحلا وبأ

 نب دمحم وبأ) يقارطملا يلع" نب نسحلا
 , 264 :٠ ( نارطم

 : ( ميكو نبا) يسينتلا لع نب نسحلا

464 . 9 

 ١ 278 : بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا
2 

 : يركسلا ديعم نب هللا دبع نب نسحلا
0 462 

 ينأ نب حتفلا وبأ ) هللا دبع نب نمحلا
 .507 . 497 : ( يرعمللا ةنيصح

 . 436 : (ساون وبأ) :ىناه نب نسحلا
475. 513. 

 نب هللا دبع وبأ ) دمحأ نب نيسحلا

 , 190 : ( هيولاخ

 : ( يسرافلا يلع وبأ ) دمحأ نب نيسحلا
0. [(19. 194. 206: 
0 . 327. 427, 

 . 255 : ( رئاشعلا وبأ ) هللا دبع نب نيسحلا

 نب يلع وبأ سيئرلا ) هللا دبع نب نيسحلا
 2375 . 274 : ( انيس
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 . سوا ني لورج - ةئيطحلا
 .وطسرأ - مكححلا

 , 461 : لوحألا هيودمح
 .193 :٠ ةفينح
 .485 : يريمح

  كيرش نب ثراحلا - نازفوحلا

 ا خال

 .184 : (يلنلا) ثرحم نب دلاخ
 : (ثيعبا ) ديزي وبأ ءرشب نب شادخ

7 

 حتفلا يبأ نب مهاربا - قاحسا وبأ يجافخلا
 . ةجافح . نب

 . ةصلخ نب دمحم - ذأتسألا ةصلخ نبا

 . 503 : مطقألا ةفيلخ نب فلخ

 دبع وبأ : يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا
 :337 .183 2181 : نمحرلا
0 .: 372. 437. 

 .ورمع تنب رضامت - ءاستخلا

 دج د مسبب

 406 : يعارخلا يلع نب لبعد

 .317 : قتمدلا

357 

 . مالسلا هيلع ليعابسا - حيييذلا

 عا ناّبذلا يلأ نبا وأ  نايذ يبأ نبا
 . كلملا ديع نب ماشه

 #01 ر مدلل

 ديع نب نيسحلا - انيس نب يلع وبأ سيئرلا
 , هللا

 .485 . 5 : ةعيبر

566 

 ينأ نب هللا دبع نب رمع -- ةعيبر ينأ نبا
 . يموزحلا ةعيبر

 ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم «- لوسرلا
 . مالسلاو

 ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم - هللا لوسر

 . مالسلاو

 . ىيع نب يلع - ينامرلا
 . ةبقع نب ناليغ - ةّمرلا وذ
 264 : ةلمز

 . سابعلا نب يلع < يمورلا نبا

 د ل

 : 183 : ىملس وبأ :؛ ىملم يبأ نب ريهز
 , 463 ؛: 455 : 412 411 : 3

 . لهذ نب ةملس  ةبايز نبا
 برقع وبأ : ةمامأ وبأ : ةيواعم نب دايز

 ٠ 288 : 275 : ( ينايبذلا / ةغبانلا )

35 
 ,426 : يلاطلا ليخلا ديز

 .316 : ديز

 . يسلدنألا هللا دبع نب دمحأ » نوديز نبا
 بيز : 268 269 , ١

 كت سس 0-7

 .276 : ملام مأ

 . 5 : ماس

 .510 .485 :ايس
 ينب دبع) هللا دبع بأ م

 447 1 (ساحسملا
 : ءاقرلا يرسلا نب بمحأ نب يرسلا

6 . 463. 

 وبأ ١ طسوألا شفخألا ةدعسم نب ديعس
 ,427 2210 : (نسحلا



 : (ةبايز نبا) يمبتلا لهذ نب ةملم

6. 

 .506 : ىملس

 .496 : ىعارتلا لبعد ةجوز ئملس

 .458 : لولم

 . 446 : ىميلم

 .4 : ملس اونب

 ٠ 8458 : ءايداع نب ضيرغ نب لءومسلا

 نب ملاظ -ورمع نب  ملاظ وأ - نايفس
 . دوسألا وبأ ::يلؤدلا ورمع

 : (متاح وبأ) يناتسجللا دمحم نب لهس

2 . 

 .415 : يداولا

 نب هللا دبع نب يلع  ةلودلا فيس
 , نادمح

 . ناّيع نب ورمع : هيوبيس

 - ْش تح

 , 421 : ( يدبعلا قزمملا ) ران نب سأش

 .464 : بيش

 . يضرلا نسحلا نب دمحم - فيرشلا
 . 6 : مرج نب ىجمش ونب

 .ريكمشو نب سوباق - يلاعلا سمش

 . يمالجسلا دمحم نب مساقلا - انخيش

 . خيش + هللا ديع وبأ - انخيش
 . 468 : دازاريش نبا

 ل صا

 . دايع نب ليعامسا © بحاصلا

 قيشر نب نسحلا «ةدمعلا بحام

 . يلاوريقلا

 دمحأ نب ليلخلا -نيعلا بحاص
 . يديهارفلا

 .وطسرأ - قطملا بحاص

 .ركب وبأ ٠ ناثع نب هللا دبع < قيدصلا

 . دمحم نب دمحأ - يربونصلا

 . ىحي نب دمحم - لوملا

 تا اح

 نب ماللا دبع هت ينومالا بلاط وبأ
 . نيسحلا

 . رهاظ فى هللا دبع - رهاط نبا

 نب ليعامسا < يردنكسالا رهاطلا وبأ

 15 : رن وبأ : مكح نب حامرطلا

 . يبنتملا نيسحلا نب دمحأ - بيطلا وبأ

 .426 :يط

 مل لف

 وبأ ) يلؤدلا ورمع نب  نايفس وأ - ملاظ
 .388 . 278 : (دومألا

 555 6ع د

 ,458 : رماع

 . 269 . 268 : دابع

 , 278 : بلطملا نب سابع

 : 356 : لضفلا وبأ ءافنحألا نب سابعلا
3 

 . دربملا ديزي نب دمحم © سابعلا .وبأ
 . محص - ساحسملا ينب دبع

 . 498 : ركب وبأ ٠ سيدمح نب رابجلا دبع

 ,436 : متادلا دبع
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 بلاط وبأ) نيحلا نب ماللا دبع
 . 284 : ( ينوماملا

 , 264 : سمش دبع

 نب نيسحلا -هيولاخ نب هللا دبع وبأ
 . كمحا

 : ريثك وبأ . يدسألا ريبزلا نب هللا دبع

2. 388. 

 .465 : بهو نب نابلس ئب هللا دبع

 وبأ ٠ ىعازتملا نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع

 . 484 . 452 : (رهاظ نبا ) سابعلا

 : (قيدصلا ) ركب وبأ ١ نائع نب هللا دبع
00 

 ليل وبأ ءاسيقق نب هللا دبع
 ,452 . 288 : ( يدمحلا/ةغباتلا )

 : (روصنملا /رفعج وبأ ) دمحم نب هللا دبع
4 

 نبا) سابعلا وبأ ءزتعملا نب هللا دبع
 .370 :260 184 :  ( رسما
9 . 442. 446 455. 

1 : 466. 

 : (انخيش ) يسالجسلا خبش ءاهللا دبع وبأ
0 

 ,463 : هللا دبع نبا

 ديعس وبأ هءاببرق نب كلملا دبع
 :370 .245 :(يعمصألا)
1 372 396. 438. 

 .481 2445 ؛: 9

 / روصنم وبأ) دمحم نب كلمل دبع
 .368 .357 ,8 : ( يبلاعتلا

9 . 380. 523. 

 : يلاكيملا لضفلا وبأ . دمحأ نب هللا ديبع.

2 

58 

 وبا . ةعيبر نب  سيقلا ؤرما وا يدع

 : (ةعزق نبا) ةريغملا وبأ . هللا ديبع
0 . 

 : دمحم وبأ : رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع

5 . 

 . ىنالا نبا رمعم - ةديبع وبأ
 . مساقلا نب ليعامسا - ةيهاتعلا وبأ

 461 : 460 : يماغلا سيردا نب ناْمع

 : ( ينج نبا / حتفلا وبأ) ينج نب نائع

5. 295. 429. 439.: 

3 . 500. 

 .421 : نافع نب نابع

 نب ورمع - ظحاملا رحب نب ورمع ناثع وبأ
 . ظحاحلا رحم

 ,325 : (لهلهملا) ةعيبر
 قارعلا :٠ 319,

 ,436 1 (ريثك ةييبح) ةزع

 . يلع نب نيسحلا -رئاشعلا وبأ
  حلفأ وأ - قوزرم < يدنسلا ءاطعلا وبأ

 . راسي نب

 . 503 : قدزرفلا دج ءدمحم نب لاقع

 . 520 : يمعلا دمصلا دبع نب ةشاكع

 .511 :ريصبلا يلع وبأ
 وبا ) ينايصألا + يشرقلا نيسحلا نب يلع

 , 372: ( حرفلا
 ,472 : دعجلا نب دواد نب يلع

 . قيشر نب نسحلا < قيشر نب يلع وبأ
 ربأ ) ريغصلا شفخألا :نايلس نب يلع

 .420 . 372 : ( شقخألا / نسحلا



 . هللا دبع نب نيسحلا انيس نب يلع وبأ
 . 278 : (يصولا) بلاط ينأ نب يلع

421 

 نبا) سابعلا وبأ سابعلا نب
 :513 :484 5482 : ( يمورلا
16. 

 يفاقلا نسحلا وبأ . زيزعلا دبع نب يلع

 .486 : ( يناجرجلا)
 نسحلا وبأ « نادمح نب هللا دبع نب

 6191 :190 : (ةلودلا فيس)

521. 522:. 523: 524. 

 نب رمع - يعوطملا يلع نب رمع يلع وبأ
 . يعوطملا يلع

 : (ينامرلا) نسحلا وبأ ىسيع نب يلع
2 215: 415: 417. 

 . دمحأ نب نيسحلا - يسرافلا يلع وبأ

 : ( يولعلا ) يفوكلا يولعلا دمحم نب يلع
 .495 .:491 ,غ473 2

 :(يتِللا حتفلا ربأ) دمحم نب يلع
[49. 495. 

 : نسحلا ربأ + مجنملا نوراه نب يلع
59 

 نب بتاكلا) باوبلا لاله نب يلع
 ,462 ٠ 261 ع. 224 : ( لاله

 . يرعملا هللا دبع نب دمحأ - ءالعلا وبأ

 . يتوكلا دمحم نب يلع - يولعلا
 + صفح وبأ : يومحلا نسحلا ينأ نب رمع

 : (رخخأتملا يرصملا) ضرافلا نبا
57 401 

 . 420 : (قورافلا ١) باطخلا نب رمع
 . 192 : ةفيلخلا ءزيزعلا دبع نب رمع

 باطخملا وبأ ٠ يموزتخلا هللا دبع نب رمع
 . 265 : ( ةعيبر يبا نبا)

 :383 . 2 : ( ءالعلا نبا رم

4 ., 

 يلع وبأ) صفح وبأ ٍلع نب رمع
 .468 :. 285 : ( يعوطملا

 .455 : يرازفلا ةريبه نب رمع

 . 9 : ورمع

 : ( ... ناثع وبأ) ظحاحلا رحب نب رمع
41 

 كيعس قب + يبلغتلا : نب وربع

 . 0 : ( يماطقلا )

 : ( هيوبيس) رشب وبأ غ نائع نب ورمع
 .:200 .198 :.194 م. 17

8 2426 437 

 : دوسألا وبأ ٠ يبلغتلا موثلك نب ورمع
2 

 : روث وبأ ٠ يدييزلا برك يدعم نب ورمع
16 

 .465 : لضفلا وبأ ءةدعسم نب ورمع
 . 245 . 222 : يسبعلا دادش نب ةرثنع

 : لاهنملا وبأ : يعارخلا ملحملا نب فوع

2 . 

 : مالسلا هيلع ( حبسملا) ميرم نب ىسيع
9 

 .434 : مكحلا نب ناورم نب قالغ

 كلام وبأ . يبلغتلا ثوغ نب ثايغ
 .459 :193 : (لطخألا)

 وذ) ثراحلا وبأ :ةبقع نب ناليغ
 .507 : 223 . 204 : ( ةمرلا

 - فا دل

 . باطخملا نب رمع - قورافلا

 .438 : (سبقلا ئرما ةبيح) : مطاق

5369 



 . يتج نب نائع - ينج نب حفلا وبأ
 نب دمحم -عناطلس نب دمحم حتفلا وبا

 . سويح نب ناطلس

 . دمحم نب لع - ينسبلا حتفلا ربأ
 نسحلا - يرعملا ةنيصح يبأ نب حتفلا وبأ

 . هللا دبع نب

 . ديعس نب ثراحلا - ينادمحلا سارف وبأ

 نب يلع < يشرقلا نيسحلا نب يلع جرفلا وبأ
 . ينايصألا يشرقلا نيسحلا

 رفعج نب ةمادق - ةمادق جرفلا وبا
 . بتاكلا

 . بلاغ نب مامه - قدزرفلا

 .313 : نوعرف

 , 326 : ةرازف

 .474 : يخوتتلا يصيصفلا
 . 475 : يكمربلا عيبرلا نب لضفلا
 . دمحأ نب هللا دبع - يلاكيملا لضفلا وبأ

 نيسحلا نب دمحأ - ينادمملا لضفلا وبأ
 . نامزلا عيدب

 . 328 : نويقارعلا ءاهقفلا

 .503 : فيرط نب سعقف

 تا قااح

 : (يلاعلا سمش) ريكمشو نب سوباق
 .496 .غ494 . 8

 نب دمحم نب دمحم - يزجسلا مساقلا وبأ

 دمحم وبأ) يسالجسلا دمحم نب مساقلا
 .525 .179 : (تلؤملا

 بيطلا نب دمحم -ركب وبأ يفاقلا
 . ينالقابلا

 وبأ) بتاكلا رفعج نب ةمادق

500 

 613710 5359 : ( ةمادقإجرفلا
. 511 0510 : 509 . 502 . 2 

 .192 : شيرق

 . ةريثملا وبأ :٠ هللا ديبع - ةعزق نبا

 . بش نب ورمع - يماطقلا
 6 : حيرذ نب سيق

 ,464 : نق

 وبأ : يلع وبأ ء يرقملا مصاع نب سيق
 1 ,502 : ةيرجح

 ثراحلا وبأ ٠ يثراحلا ورمع نب سبق
 .473 : 5 : ( يشاجنلا )

 . ينزالا باهش نب قراخم - سيف نبا

 هلل دح

 . باوبلا لاله نب يلع -- لاله نب بئاكلا

 .464 : كلملا وبأ .. يديشخالا روفاك

 + 268 : رخص وبأ ٠ نمحرلا دبع نب ريثك
 .452 .435 ص434 . 7

 .نيسحلا نب دمحم < مجاشك

 .460 : بعك

 : لئاو نبا وأ ةعيبر نب بيلك
25 424 

 : لبتسملا وبأ ء يدسألا ديز نب تيكلا
60 

 2.325 : :دك
 لذ

 : ليقع وبأ : يرماعلا ةعيبر نب دببل
032 

-- 8- 

 .347 : هللا دبع وبأ . سنأ نب كلام

 .464 : قوط نب كلام



 : ةفيلخلا ءديشرلا نوراه نب نوماملا

5 

 . سابعلا وبأ :٠ ديزي نب دمحم - دربملا
 . بيطلا وبأ ءنيسحلا نب دمحأ - يبننلا
 42 : ينايصألا يخت[ نب دمحم

 هللا دبع وبأ «٠ سيردا نبا دمحم

 .347 : ( ينفاشلا )
 فيرشلا «٠ نسحلا وبأ : نسحلا نب دمحم

 ,447 : (فيرشلا ) يضرلا

 : ( يمتاحلا ) يلع وبأ : نسحلا نب دمحم
7 321. 463: 484. 

 : (ديرد نب رككب وبأ) نيسحلا نب دمحم
8 472 

 فيفكلا هللا دبع وبأ + ةصلخ نب دمحم
 .504 : (ذاتسألا ةصلخ نبا)

 . 439 : ( ينارعألا نبا) دايز نب دمحم

 يريشقلا يونغلا سوبح نب ناطلس نب دمحم
 ,513 .475 : ( ... نايتفلا وبا)

 وبأ/يضاقلا ) ينالقابلا بيطلإ نب دمحم
 ,460 .313 .245 :(ركب
2 463: 513. 

 : ( يمزراوخلا ركب وبأ ١ سايعلا نب دمحم
49 . 

 هللا لوسر /لوسرلا ) هللا دبع نب دمحم

 هللا ىلص /ماللاو ةالصلا هيلع /يبنلا
 .485 . 475 . 420 : (رلسو هلع
24 

 . 460 : يرابنألا يلع نب دمحم

 وبأ) يلاراقلا دمحم نب دمحم
 :376 340 : ( ينارافلا/رصن
4 . 482 

 مساقلا وبأ) ريبج نب دمحم نب دمحم
 . 493 : ( ىزجسلا

 يلع نب نسحلا -نارطم نب دمحم وبأ
 . ينارطملا

 وبأ ٠ مساقلا وبأ ٠ يسلدنألا ئناه نب .دمحم
 .473 : (ئناه نبا) نسحلا

 : ( دربملا/سابعلا وبأ ) دربملا ديزي نب دمحم
 420 م 356 م. 0

 زيزعلا دبع نب دمحم نب مساقلا دمحم وبأ
 دمحم نب مساقلا - يسالجسلا يراصنألا

 : د يمالجللا
 : 460 : ( يلوصلا ركب وبأ ) ىبحي نب دمحم

0412 

 : ( مجاشك) حتفلا وبأ : نيسحلا نب دومحم
211: 427, 

 , 459 : ينزالا باهش نب قرام

 قوزرم وبأ ه راسي نب  حلفأ وا قوزرم
 455 : ( يدنسلا ءاطع وبا)

 .245 : دمحم نب ناورم

 .281 : ناورم وب

 .479 : (ءارذعلا) ميرم
 . 473 : ديلولا نب ملم
 . 459 : عمم نبا

 . مالسلا هيلع ميرم نب يسيع - حسملا
 .393 : نوؤاغملا

 نسحلا يأ نب رمع -رخأتلا يرصملا
 . ضراقلا نبا ءا صفح وبا . يومحلا

 ,485 4475 :رفم

 6475 6474 : دعم نب رازن نب رضم

5 . 

 وبأ : يلع وبأ : يلع نب رمع - يعوطملا
 صفح

 .278 : نايفس يبأ نب ةيواعم

511 



 .رتعملا نب هللا دبع عزتعملا نبا
 . 489 : يبمايعلا لكوتملا نب هللاب زتعملا

 : ةفيلخلا : سابعلا وبأ ٠ قفوملا نب دضتعملا
5 . 

 .462 : (ةديبع وبأ) ىنملا نب رمعم
 ,483 : بلهملا نب ةريغملا
 , 328 : ةكئالملا

 .ران نب سأش - يدبعلا قزمملا

 .رفعج وبآ . دمحم نب هللا دبع -روصنملا

 دمحم نب كلملا دبع -روصنم وبأ
 . يبلاعثلا

 . ينودبعلا نودبع نب دمحأ -روصنم وبأ
 . 192: نورجاهملا

 وبأ : مساقلا وبأ ء ةرفص ينأ نب بلهملا
 ,246 : دمحم

 , ةعيبر نب يدع د لهلهملا

 : نسحلا وبأ + يمليدلا هيوزرم نب رايهم
 .470 ؛: 3

 .330 :328 :ماللا هيلع ليئئاكم
 : ( ىشعألا ) ريصب وبأ ه٠ سيق نب نوميم

3 . 322. 

 كك 0

 . يناييذلا ةيواعم نب دايز ب ةغبانلا
 ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم د يبلا

 . مالسلاو

 . يثراحلا ورمع نب سيق : يئاجنلا

 . يبارافلا دمحم نبا دمحم حرصت وبأ
 : نجح وبأ : دوسألا جابر نبا بيصن

.3 

5312 

 . جاطتلا نب ركب ع حاطنلا نبا

 : . 459 : نامنلا

 . اىئاه نب نسحلا - ساون وبأ
 , 264 : لفون

 تح هت

 . 4 : مشاه

 .313 : ناماه

 . يلدنألا ءوناه نب دمحم - اوناه نبا
 , ثرحم نب دلاخ - يلذحلا

 .463 .412 : ناتم نب مره

 . يثرفلا يلع نب ميهاربا < ةمره نبا
 ,294 :184 : كلملا دبع نب ماشه

 .194 : (قدزرفلا) بلاغ نب مامه
5 .: 2.316 425: 459. 

 هم ر -

 . 282: لئاو وبأ

 . بلاط يفأ نب يلع - يصولا
 . يسيتللا يلع نب نيسحلا - عيكو نبا
 : ( يرتحبلا ) ةدابع وبأ : ديبع نب ديلولا

2.:. 379. 380 426. 

:487 .:.486 .461[ .0 

.507 :506 .497 . 9 

 . 503 : كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا
 -_- يي مسمع

 .473 : يكمربلا دلاخ نب ىبحي

 بيطخلا ءايركز ربأ يلع نب ىجحي
 .433 : ( يزيمتلا )

 . 245 : ديلولا نب ديزي



 ةساردلا مالعأ (2)
 شمافا و

 .388 : برح لآ

 .408 .402 307 : نارمع لآ
3 445 

 .388 :ورمع لآ

 . 37 : تاكرح مهاربا
 : (ةمره نبا) يشرقلا يلع نب مهاربا

9 488. 
 (ةجافخ نبا) حتفلا يأ نب مهاربا

 2227 .«224 2223 : دنا

64 240 2241 242. 
3 2248 250 252. 
04 255 3257 2260 

 .389 ؛. 9

 .75 « 73 : يناغلا دمحم نب مهاربا

 . 269 : يدهملا مهاربأ

 . 233 : ( يلاصلا) لاله نب مهاربا
 .432 : يسبعلا ضيبألا وبأ

 نايح وبأ) فسوي نب دمحم نيدلا ربثأ
 .63 : ( يسلدنألا

 سايعلا وبأ « يتكبتلا باب دمحأ
 .63 ١ 026 ١41 25 : ( يتكبتلا)

 ينادمهلا نامزلا عيدب ) نيسحلا نب دمحأ
): 224. 225 : 234: 242, 
3 289. 

 : ( ينخلا ١ بيطلا وبأ : نيسحلا نب دمحأ

 .236 .غ4234 .138 ءادث
07 60246 6247 250. 
 . 464 426 ؛: 358 ؛ 277 كل

 : يرعملا ءالعلا وبأ : هللا دبع نب دمحأ
 غ239 .238 .225 3
0 2418. 250. 251. 

 2 254 256 ١257
8. 2259 318 319: 
0 512. 

 .468 : ينودبعلا نودبع نب دمحأ

 .495 : ( نسحلا وبأ) لمؤملا نب دمحأ
 .52 : يسالجلا كرام نب دمحأ

 : (ءانبلا نبا) نائع نب دمحم نب دمحأ

 :42 37 لك ءلق ق7
 ١:62 كك 252 49 2.48 3
67 268 497 122. 

 : (يرقملا) يناسملتلا دمحم نب دمحأ
5 26. 44. 

 :روصنم وبأ ؛ يميجللا دمحم نب دمحأ
09 

 . 384 : يبمابعلا روصنملا دمحأ

 462 : ماشه نب دمحأ

 . 202 . 200 : ( بلت ) ىحب نب دمحأ

 :رفعج وبأ ٠ بتاكلا فسوي نب دمحأ
5 . 

513 



 . 284 : يجنشوبلا يماعلا دمحأ وبأ
 . ديلولا وبأ ليعامسا < رمحألا نبا
 .315 : 65 , 64 ؛ 63 : سابع ناسحا

 .ةدعسم نب ديعس - شفخألا
 ,474 : ناطحق نب ددأ
 ١53 .51 .43 :؛14 .12 :وطسرأ

55 56. 58. 59: 660 61: 
2 63: 64.: 67., 107: 
2 139. 140. 143: 
989 152. 153 162: 
5. 167 6.169 364. 
6 : 393:. 395. 

 .435 : ةدرنش دّزأ
 ,42 27 : هللا دبع وبأ ٠ قرزألا نبا

 ة
 13 : نابسالا
 : 445 : يلصوملا مهاربا نبا قاحسا

2 
 .503 :دسأ رن

 .107 :51 : يسيدورفألا ردنكسألا
3 

 .393 : ينودقملا ردنكمألا

 نبا) ديلولا وبأ ءرمحألا نب ليعاعلا
 44 : (رمحألا

 : 265 : ( بحاصلا ) دابع نب ليعامسا

4 . 
 : (يلاقلا يلع وبأ) مساقلا نب ليعامسا

8 :. 439., 

 مساقلا ب ليعامسا

 .443 ء 55

 رهاطلا وبأ ) رهاظ نبا ةسنكم نب ليعامسا
 .471 : ( يردنكمألا

 : ( ةيهاتملا وبأ )

5314 

 نايفس وأ  ملاظ < يلؤدلا دوسألا وبأ

 . ورمع نب
 . 326 :رفغي نب دوسألا
 .410 : يملللا ورمع نب عجشأ

 , 226 : ةليمر نب بهشألا

 . 264 : ينومشألا

 . بيرق نب كللا دبع - يعمصألا
 . دايز نب دمحم - يبارعألا نبا
 . 275 : ىثعألا

 . سيق نب نوميم - ىثعألا
 . قوزرم - راسي نب  قوزرم وأ  حلفأ
 .ورمع نب ةءالص - يدوألا هوفألا

 .357 : سديقأ
 . دوسألا نب ةريغملا - يدسألا رشيقألا

 . 250 : يناتسبلا مركأ
 73 -: اينالأ

 :15 .12 .11 9 : يسلبارطلا دجمأ

028 

 .493 : فلخ ربمألا
 :193 : يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما

0 4235. 4263 267: 
 , 446 :325 ؛:321 314 : 8

 ل سناع وأ سباع نب سبقلا ؤرما
 ,444 : يلدصملا يدنكلا

 .455 372 : (ةيمأ ونب ) نويومألا
8 

 . نويومألا < ةيمأ ونب

 تلصلا ينأ نب زيزعلا دبع نب ةيمأ
 ,475 452 . 266 : يسلدنألا

 نب دمحم وأ - دمحم نب يلع < يرابألا
 . يرابنألا يلع



 2419: ءايبنألا
 :43 :38 ء24 .13 ء8 : سلدنألا

 56 48 :47..ه4ه5ك . 44

6.713 

 ملل نسل لس

 ركب وبأ ٠ ببطلا نب دمحم - ينالفابلا
 . يقاقلا

 .474 :رتحم

 . ةداع وبأ . ديبع نب ديلولا - يرتحبلا

 , 468 : ىراخم

 : ( يثكرزلا ) هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب

3 

 . نمحرلا دبع ع يودب
 . نيسحلا نب دمحأ - ينادمحلا نامزلا عيدب

 . 473 : ةكماربلا

 75 6.73 .47 .46 : لاسفورب
06 

 .84 .76 .74 .73 48 : نيلرب

2 : 206. 

 .504 : (نسحلا وبأ يلع) ماسب نبا
 :455 6382 .99 : درب نب راثب
0 

 . 315 : ةريغملا نب رشب
 .82 : دادغب

 .278 :ريشق ونب

 , 245 : (لاهملا وبأ) ريكألا ةليقب
 . 358 : حاطلا نب ركب
 . سابعلا نب دمحم - يمزراوخلا ركب ربأ

 .نيسحلا نب دمحم -ديرد نب ركب وبا

 . ىبي نب دمحم - يلوصلا ركب وبأ
 وبأ + نائثع نب دمحم نب دمحأ  ءاّبلا نبا

 . سابعلا

 ان: 1كلإ دع

 .رباج نب تباث ارش طبات
 , 461 :رمدت

 .102 : 84 ,74 73 . 14 : ناوطت
 41: ناسلت
 :198 : (ءاستخلا) ورمع تنب رضامت

511 

 . يلاطلا سوأ نب ببيح < مامت وبأ
 ,348 1232 :ريمألا ءازمملا نب ممت
 .504 : مت

 . سايعلا وبأ ٠ اياب دمحأ - يتكبتلا
 . يضاقلا دمحم نب يلع - يخونتلا

 474 : خوتت

 .دمحم نب هللا دبع - يزوتلا

 62 جه :38 3 : سنوت

 هنا قو مع

 2« 316 : (ارش طبأت) رباج نب تباث
33 

 وبأ :دمحم نب كلملا دبع - يلاعتلا
 .روصنم

 . ىحم نب دمحأ - بلع

8 0 

 . ناثع وبأ ءارحم نب ورمع ع ظحاحلا
 ,393 :٠ سونيلاج
 .281 : ةريبج

 .334 : صربألا ةميذج

515 



 . رهافلا دبع - يناجرجلا
 : ( ةئيطحلا ) ةكيلم وبأ ءسوأ نب لورج

5 . 334. 

 . 503 : 452 : ينطخلا ةيطع نب ريرج
 .40 38 : رئازجلا

 . سيق نب هللا دبع - يدمحلا
 فسوي نب دمحأ - ينوكلا رفعج وبأ

 . بتاكلا

 . 278 : قداصلا دمحم نب رفعج

 نب هللا دبع تروصنملا دمحأ رفعج وبأ
 . دمحم

 ,63 : يطويسلا نيدلا لالج

 . حتفلا وبأ : ناثع - ينج نبا

3-5 

 .503 : لاقع نب سب

 . يلع وبأ : نسحلا نب دمحم - يمتاحلا

 . 426 : يلاطلا هللا دبع نب متاح

 . دمحم نب لهس - يناتسجسلا متاح وبأ
 .زيزعلا دبع - بجاحلا نبا
 . 62 : ةفيلخ يجاح

 : ( سارف وبأ ) ينادمحلا ديعس نب ثراحلا
6. 231. 6.233 239. 

3 .»: 2255 317. 

 : ( نازفوحلا ) ينايشلا كيرش نب ثراحلا
5602 

 . 446 : يبلكلا ورمع نب ثراحلا

 .336 : ينايشلا مامه نب ثراخلا

 .8 .7 : نسحلا وبأ « يجاطرفلا مزاح

3 » 14:. 26. 42: 43. 248 

2 : 55. 58:. 62.: 63: 64.: 

5. 67: 68. 97. 101.: 

2 . 104 . 107 . 121: 122. 

516 

 . يسافلا نيسحلا نبا دمحم 2 سوبح نبا

 : (مامت وبأ) يلاطلا سوأ نب بيبح
0 2.237 2275 

 .27 :ديعس يجح

 : (راطخلا وبأ ) يبلكلا رارض نب ماسحلا
20 

 : 132 : يراصتألا تباث نب ناح
8 : 336. 

 . لمؤملا نب دمحأ - نسحلا وبأ

 357 : يدمآلا رشب نب نحلا

 : يلع وبأ « يناويبقلا قيشر نب نحلا
6: 60 496. 497. 

 : يركسعلا ديعس نب هللا دبع ني نسحلا

0 . 462. 

 : ( عيكو نبا) يسينتلا يلع نب نسحلا
3 : 4359 464. 

 . 388 : بلاط يلأ نب يلع نب نسحلا

 : (نارطم نب دمحم وبأ ) يلع نب نسحلا
5 

 .76 :راطعلا دمحم نب نسح

 . شفخألا ةدعسم نب ديعس - نسحلا وبأ

 : شبجلا بحاص « روحميس نب نسحلا وبأ
84 

 .,39 : يلذاشلا نحلا وبأ
 , 206 : يلذاشلا نح
 يبأ نبا ) حتفلا وبأ هللا دبع نب نسحلا

 .508 :497 : ( يرعملا ةنيصح

 . ىسيع نب يلع - نحلا وبأ
 .44 د42 : 41 : ينيرلل نسحلا وبأ
 . 269 : (ساون وبأ) 'ىناه نب نسحلا

 : هللا ديع وبأ : هيوطب نب دمحأ نب نيسحلا
0 



 نبا هللا دبع وب ) دمحأ نب نيسحلا

 .190 .354 : ( هيولاخ
 : ( يسرافلا يلع وبأ) دمحأ نب نيحلا

4 . 139. 190. 

 وبأ يدادغبلا فسوي نب هللا دبع نب نيا

 61 : يلع

 وا : يلع نب نيحلا
 ,250 : ( يئارغطلا)

 وبأ ) نادمح نب نيسحلا نب يلع نب نيسحلا
 . 255: ( رئاشعلا

 .512 : طبسلا يلع نب نيسحلا

 نبا) هللا دبع وبأ . يلع نب نيسحلا
 .60 .52 .43 .3 : ( انيس

61. 107. 122. 143. 148. 

3 . 

 دبع نب نسحلا - يرعلا ةنيصح يبأ نبا
 . حتفلا وبأ .٠ هللا

 .336 : يزملا مالا نب نيصحلا

 : ( يعارلا ) لدنج وبا . ةيواعم نب نيصح

6 . 

 . ةكيلم وبأ : سوأ نب لورج - ةئيطحلا
 . 245 : صفح وبا

 .13 : نريصفملا

 .467 : بلح

 .461 : لوحألا هيودمح
 .278 : بلطملا دبع نب ةزمح

 . ابيشلا كيرش نب ثراحلا - نازفوملا

 . مساقلا وبأ ٠ لقوح نب دمحم < لقوح نبا
 نب دمحم نيدلا ريثأ © يلدنألا نايح وبأ

 ليعامسا ٠

 فسوي

 , ١ عيبرلا نب مثيلا - يريقلا ةيحاوبأ
 وبا . ناطلس نب دمحم - سويح نبا

 . نايتفلا

١37177 © - 

 . 76 : يناهزلا دلاخ
 .184 : يلذملا ريهز نب دلاخ

 .184 : يلذفا ثرحم نب دلاخ

 . 264 : ديزي نب دلاخ

 دليوخ -- يلذهلا - شارخ وأ  ةشارخ وبأ

 . هرم نب
 .459 : كلام نب ةعازخ ونب
 . يبلكلا رارض نب ماسحلا - راطخلا وبأ

 . يلع نب يحي - يريربتلا بيطخلا
 نب دمحم نب ءايركز - ينيورقلا بيطخلا

 . دومحم

 . نيدلا نال - بيطنملا نبا

 حتفلا ينأ نب ميهاربا "+ ةجافخ نبا

 . يملدنألا

 . نمحرلا دبع - نودلخ نبا

 . 503 : مطقألا ةفيلخ نب فلخ
 . 142 : يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

181. 462. 

 .185 : يلع نب سابعلا ىلوم ديلخ
 .ورمع تنب رضامت - ءايتنلا

 :(يللملا بيؤذ وبأ) دلاخ نب دليوخ
6 . 

 : (يلذملا شارخ وبأ) ةرم نب دلبوخ
9 . 

 دج ود

 . لدنج وبأ : ةيواعم نب نيصح - يعارلا
 .206 .14 : حتفلا طاير
 . 297 : يرازفلا عبض نب عيبرلا

 . 324 : يبضلا مورقم نب عيرلا

577 



 وبأ . ديفحلا  دشر نب دمحم * دشر نبا

 . ديلولا

 . قناوريقلا قيشر نب نسحلا < قيشر نبا
 دبع وبأ . رمع نب دمحم - يتبسلا ديشر نبا

 هللا

 يسع يلع - ينامرلا

 . ةيقع نب ناليغ - ةمرلا وذ

 . 264 :ريبزلا تنب ةلمر

 . سابعلا نب يلع ت يمورلا نبا
 08 : مورلا

 .334 : ءاّيزلا

 .43 : عرز ينأ نبا

 . هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب < يثكرزلا

 بيطخحلا ) دومحم نب دمحم نب ءايركز
 . 101 : ( ينيوزقلا

 . 246 :184 : ىملس يبأ نب ريهز

 . لهذ نب ةملس  ةبابز نبا
 .482 . 371 : مجعألا ناملس نب دايز

 : (ينايبذلا ةغبالا) ةيواعم نب دايز
 :288 .287 6275 ه6
5 452 

 .,426 : يلاطلا ليخلا ديز

 .437 :٠ ليفن نب ورمع نب ديز

 : رداونلا بحاص . يراصنألا ديز وبأ
49 

 دحض: تح

 ,57 4.43 : ةتبس

 زيزعلا دبع نب دمحم نب مماقلا < يمالجسلا
 . دمحم وبأ + يسالجسلا يراصنألا

58 

 .56 ,.49 :غ43 .14 : ةمالجس
7 74 
 ينب دبع) هللا دبع وبأ م
 .447 :( ساحسملا

 .438 : يحايرلا ليثو نب محس
 : ءافرلا يرسلا ْس دمحأ ب يرسلا

 .463 6 .١

 ,49 .48 .46 .9 : بارعأ ديعس

 نبا ورمع . دير نبأ دعس وبأ ٠ ليفن
 437 :روعألا

 . يبيجتلا نويل نبا .رفعج يبأ نب ديعس
 .47 .46 : نائع وبأ

 : ( شفخألا نسحلا وبأ ) ةدمسم نب ديعس

4 . 210. 437. 

 + يلع نب دمحم نبا فسوي - يكاكسلا
 . بوقعي وبا .٠ نيدلا جارس

 .193 : شئاف وذ ةمالس
 6336 : (ةبايز نبا) لهذ نب ةملس

032 

 .319 :رهج

 , 335 :٠ ءايداع نب ضيرغ نب لءومسلا
 . دمحم نب هللا دبع - يجافخلا نانس نبا

 . نيدلا باهش
 ؛ ( يناسجسلا متاح وبأ) دمحم نب لهس

2 . 

 . 502 : يرقملا ناح نب راوس

 .57 : نادوسلا

 .9 :ايروس

 ,84 :75 .73 .14 : ديرسلا
 .331 : يئلاطلا ريصق نب رايس

 . نامع نب ورمع ' < هيويس



 .190 : يديبعلا نمحرلا دبع ديس

 نب هللا دبع نب يلع - ةلودلا فيس
 . نادمح

 . هللا دبع وبأ . يلع نب نيسحلا - انيس نبا

 . نمحرلا دبع نب نيدلا لالج - يطويسلا
 ٌّط

 يمسملا سس همن

 89 : ناوي بعش

 . 446 : مرج نب ىجمش ونب

 .ريكمشو نب سوباق - يلاعلا سمش
 .491 : يرصملا هيومش

 سابعلا وبأ ١ دمحم نب دمحأ نيدلا باهش
 .46 .45 : ( ضرافلا نبا)

 . نيزر نب هللا دبع نب دمحم -» صيشلا وبا

 .519 :زاريش

 7-0 ص 2077

 وبأ + ينارحلا لاله نب مهاربا - يناصلا
 . قاحسا

 , دايع نب ليعامسا ع بحاصلا
 ,249 : سودقلا دبع نب حلاص

 . 42 :٠ يسانكملا غابصلا نبا

 . ةملس نب هللا دبع - يلذحلا رخص وبأ
 .198 : (ءاستخلا وخأ) رخص
 +82 : ( يدوألا هوفألا ) ورمع نب ةءالص

3071 

 . ةئيبخ نب مث - يدبعلا ناتلصلا
 .ركب وبأ + دمحأ نب دمحم - يريونصلا

 دل طال

 . نسح نب مالسلا دبع - ينوماملا بلاط وبأ

 نب ليعامسا - يردنكسألا رهاطلا وبأ
 ةسنكم

 , 469 : ناتسربط
 .324 . 281 : يركبلا دعلا نب ةفرط

7 

 مك : مكح نب حامرطلا

 . ليعامسا وبأ . ىلع نب نيسحلا - يئارغطلا

 .64 .62 .61 .60 :نيسح هلط

 ,376 : نارهط

 د مظ د

 دوسألا وبأ ) ورمع نب  نايفس وأ .- ملاظ
 .278 .135 .82 : (يلزدلا
8 . 

 ب عال

 .331 .4328 : ليفطلا نب رماع

 .356 : فنحألا نب سابعلا

 .37 : يرارجلا سابع
 .278 : بلطملا دبع نب سابع

 : 465 :؛ 356 : ( سابعلا وني ) نويمابعلا

3 .» 488 

 .401 : حافلا سايعلا وبأ

 .44 : ينيرملا ملاس يبأ نب سابعلا وبأ
 : دمحم وبأ : سيدمح نب رايجلا دبع

08 , 

 ,. 4 : مكااحلا ديمحلا دع

 . محس - ساحسحلا يتب دبع
 ,436 : مئادلا دبع

 ,.62 6.60 :(يودب) نمحرلا دبع

4 . 394. 

53719 



 24 .7 : (نودلخ نبا) نمحرلا دبع
6 . 37. 41. 42. 43. 68. 

9 .: 96, 

 .10 :روتش نمحرلا دبع

 بلاط وبأ) نيسحلا نب ماللا دبع
 . 285 . 284 : ( ينوماملا

 .349 : (بجاحلا نب ) زيزعلا دبع

 +60 :55 :.( يناجرجلا) رهاقلا دبع

10 . 

 مهاربا نب دمحم - يلبآلا هللا دبع وبأ
 . ياسملتلا

 : دمحم وبأ : يئاقرلا مهاربا نب هللا دبع
4 . 242 

 نب نيسحلا + هيولاخ نب هللا دبع وبأ
 . دمحا

 .181 : شيورد هللا دبع

 .426 :(جاجعلا) ةيؤر نب هللا دبع
 : ريثك وبأ . يدسألا ريبزلا نب هللا دبع

2. 388. 
 .198 : ةملس نب هللا دبع
 . 452 : سابعلا وبأ . رهاظ نب هللا دبع

4 

 نبا ) ىرسلا وبأ : هللا ديبع نب هللا دبع
 . 185 : ( ةئيمدلا

 : دمحم وبأ ١ ضايفلا ورمع نب هللا دبع
06 

 4 :افوتملا شايع نب هللا دبع
 : (يدعجلا ةغبانلا ١ سيق نب هللا دبع

4 . 452. 

 ,47 .44 . 27 : نوك هللا دع

 .502 : (يزوتلا) دمحم ني هللا دبع

 نبا) نيدلا باهش . دمحم نب هللا دبع
 . 60 : ( يجاقخلا نانس

530 

 دمحأ رفعج وبأ) دمحم نب هللا دبع

 ( روصنملا
 . 101 : (رتعملا نبا ) زثعملا نب هللا دبع

0 142 184 225. 
31 236. 239. [271: 

 513 : 503 . 492 . 485 6 ١
 387 : ينبسلا يلحملا نب هللا دبع وبأ

 , 502 : سيع ونب

 ,325 : صربألا نب دبع

 : ( يلاكيملا لضفلا وبأ ) دمحأ نب هللا ديبع
, 494 : 492 . 468 : 291 . 285 

 : دمحم وبأ . رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع

5 
 نبا) ملكحملا .ةريغملا وبأ :هللا ديبع

 ,460 : (ةعزق

 .ىتثملا نب رمعم - ةديبع وبأ
 2 : ينمجملا زيزعلا دبع
 .453 :ريزعلا دبع

 . 247 : يروصلا نسحملا دبع
 :( يعمصألا) ببرق نب كلملا دبع

2. 245. 

 روصنم وبأ .دمحم نب كلما دبع
 348 :109 268 : (يبلاعتلا)

.495 2468 .7 

 نبا دمحم وبأ ٠ يسيقلا دمحم نب كلملا دبع

 . 236 : ءالطلا

 .372-: ناورم نب كلملا دع

 . مساقلا نب ليعامسا  ةيهانعلا وبأ
 .. 447 : نافع نب نائع

 : ( ينج نبا) حتفلا وبأ . ينج نب ناي
4 56. 

 . ةيؤر نب. هللا دبع -- ساجعلا
 . 14 : ناثودعلا



 .324 : عاقرلا نب ىدع

 .,334 : يدابعلا ديز نب يدع
 .58 .37 .28 .8 27 : بولا

4 . 105. 114. 122. 

6 . 167. 

 .358 .82 : مارح نب ةورع

 ,432 : درولا نب ةورع
 9 62 : روفصع نبا

  حلفأ وأ - قوزرم - يدنسلا ءاطع وبأ
 ,راسي نب

 .503 :دمحم نب لاقع

 .211 :ريهز نب بعك نب ةقع
 . 520 : يمعلا دمصلا دبع نب ةشاكع

 .332 :٠ عابنز نب مكحلا نب قآلع
 : ( يهازلا مساقلا وبأ ) قاحسا نب يلع

6 . 

 . 474 : (ثيقملا) يلجعلا رشب نب يلع
 . نسحلا نب دمحم - يمئاحلا يلع وبأ

 جرفلا وبأ ) يشرقلا نيسحلا نب يلع
 .372 : ( ينايصألا

 . 372 :ريفصلا شفخألا : ناملس نب يلع
 .,76 : دهاشلا نب يلع

 . 8 : يصولا .ء بلاط يلآ نب يلع

5 

 . 227 : ( يمورلا نبا) سابعلا نب يلع
2 . 247. 485. 

 : يناجرجلا يفاقلا ءازيزعلا دبع نب يلع
6 

 فيس ) نادمح نب هللا ديع نب يع

 . 286 .: ( ةلودلا

 : ( ينامرلا نسحلا وبأ) ىسيع نب يلع
2 . 213. 216. 416. 

 .دمحأ نب نيسحلا - يسرافلا يلع وب
 . مساقلا 2 ليعامما - يللاقلا يلع وب

 يلع نب دمحم وا دمحم نب يلع

 460 . 4 : يرابنألا

 :(يتسبلا حتفلا وبأ) دمحم نب يلع
3 . [491. 492. 

 يضاقلا ) مساقلا وبأ .دمحم نب يلع
 .390 .233 .231 : ( يخونتلا

 . 254 : يولعلا يفوكلا دمحم نب يلع

072 

 . مصاع نب سيق - يرقنملا يلع وبأ
 : نسحلا وبا . مجنملا نوراه نب يع

9 

 نب بتاكلا) باوبلا .لاله نب يلع
 . 224 : (لاله

 . 269 : يدهملا تنب ةيلع

 : ( ظحاحلا) نائع وبأ .رحي نب ورمع
01 . 

 لهذ نب ةملس ت مامه نب ثراحلا نب ورمع

 , (ةبايز نبا)

 نبا) صفح وبأ . نسحلا يلأ نب ورمع
 .471 : 357 : (ضرافلا

 .384 :رذ نب ربع

 : ةعيبر يبأ نب رمع
 : ( يماطقلا ) ميش نب بريمع وأ -- ورمع

0 

 .382 . 136 : ءالملا نب ريع

 يلع وبأ . صفح وبأ .يلع نب رمع
 .467 . 285 : ( يعرطملا)

 . 139 . 54 : ( هيوبيس) ناْمع نب ورمع

0 

 , 488 : يناتكلا مرثلك نبي ورمع

.441 . 4 
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 . 246 : ييديبزلا برك يدعم نب ورمع
 ههه .433 .2

 .465 : لضفلا وبأ .ةدعم نب ورمع

 ,503 : ةريبه نب رمع

 ,44 : نانع وبأ

 25 : عرخملا نب فوع

 .2 : ملغلا نب بفرع

 . مساقلا نب دمحم -ءانيعلا وبأ

 تك 43 هك

 82 : موابنرغ

 434 ناورم 2 قالغ

 . 204 :(ةمرلا وذ) ةبقع نب نالغ

9 . 276. 411. 507. 

 . رص وبأ . دمحم نب دمحم -> يبارافلا

 , 464 : كتاف

 . لع وبأ . دمحأ نب نيسحلا -- يسرافلا

 وبأ . نسحلا ينأ نب رمع -: ضرافلا نبا
 . صقح

 .57 .49 .43 .42 .41 7 ساف
 .394 . 206 .10 : نيكريس داؤف

 .دمحم نب يلع - يتلا حتفلا وبأ

 : يماشلا بتاكلا . يرمتكبلا حتفلا وبأ
5 

 . يلادمحلا ديعس ني ثراحلا - سارف وبأ

 . يشرفلا نيسحلا نب يلع - جرفلا وبأ

 . بلاغ نب مامه - قدزرفلا

 .503 :ورمع نب فيرط نب سعفف

 . 474 : يميصفلا

552 

 ,388 : يدسألا كيرش نب ةناضف ع2 3 5 ١

 475 : عيبرلا نب لضفلا

  ةدعسم نب ورمع < لضفلا وبأ

 . دمحأ نب هللا ديبع < يلاكيملا لضفلا وبأ

 اقل

 : ( يلاعلا سمش) ريكمشو نب سوباق
468 

 دمحم وبأ . زيزعلا دبع نب دمحم نب املا

 .:8 7 : ( يسالجسلا ) يراصنألا

3 16. 26. 28. 37 41. 

2 . 43. 45: 46: 47. 48 

 :54 :53 .52 ؛١5 .50 . 9

5 56. 57. 58. [6:. 62: 

4 . 67. 68. 74. 75. 76. 

9 [81. 84. 96. 101. 

.106 .104 .103 .2 

:114 .109 .108 .7 

.119 .118 .116 . 15 

0 121 122. 125: 

6 . 131. 132. 137. 

8 . 140. 142. 158 . 168. 

 .قاحسا نب يلع -+ يهازلا مساقلا وبأ

 نب دمحم نب دمحم < يزجسلا مساقلا وبأ

 وبأ) دمحم نب يلع - يخوننلا يضاقلا
 ا . ( مساقلا

 دمحم نب دمحأ نيدلا باهش - يضاقلا نبا

 .. سابعلا وبا
 . ( يلع وبأ ) مساقلا نب ليعامسا ٠- يلاقلا
 . 206 : رهاقلا

 . 482 : ( يدبعلا ناتلصلا ) ةثيبخ نب مثق
 .61 60 : بتاكلا رفعج نب ةمادق

14. 142. [181. 359. 



 .13 : ةيطرق
 .504 . 264 : شيرت
 , 297 : فينأ نب طيرق

 . 224 : طيرق ونب

 , هللا ديبع هع ةعزق نبا

 .278 :ريشق وب

 ,474 : ةعاضق

 . ميش نب  رممع وأ ورمع - يماطقلا

 0 .356 : حيرذ نب سبق

 : ( يرفنلا لع وبأ) مصاع نبا سبق

02 
 .435 :(يشاجنلا) ورمع نب سيق

 .275 : حولا نب سيق
 . باهش نب قراخم - ينزاملا سيق نبا

 ,503 : ةبلعث نب سيق

 حل هل تت

 + 211 : رخص وبأ . نمحرلا ديع نب ريثك
9 . 453 

 . نيسحلا نب دومحمج - مجاشك

 . 520 . 388 : يدسألا ديز نب تبككلا
 . 202 : نويفوكلا
 473 : ةفوكلا

 تلا تح

 .356 : ىنبل

 . 458 : يرماعلا ةعببر نب ديل

 : ( بيطخملا نبا ) بيطنلا نب نيدلا نال

44 .8 

 .رفعج يفأ نب ديعس © ييجتلا نويل نبا

 .38 : ايبل

 مم م -

 9 .460 : نزام وب

 . 268 : ءامسأ نب كلام

 .347 : سنأ نب كلام
 .463 : قوط نب كلام
 .463 : يعازخلا يلع نب كلام
 .484 . 465 : يسابعلا نوماملا

 . ديزي نب دمحم - درملا
 . بيطلا وبأ . نيسحلا نب دمحأ - يبنملا
 . 489 : يبسابعلا ةفيلخلا لكوتملا

 . ةبلعل نب نصحم - يدبعلا بقنملا
 : ( يدبعلا بقثملا ) ةيلعث نب نصح

48 
 .180 :(ماللاو ةالصلا هيع) دمحم

6 . 332.331 . 447. 502. 
 هللا دبع وبأ) يناملتلا مهاربا نب_دمحم

 .43 .2 : ( لبآلا

 .9 : يناتكلا مهاربا دمحم

 : ( يربونصلا ) ركب وبأ ءادمحأ نب دمح
027 412. 467 

 فبرشلا ) مساقلا وبأ . دمحأ نب دمحم
 .62 . 37 . 27 : ( يطانرغلا يثيسلا
8 . 109. 

 ديفحلا .قوزرم نب دمحأ نب دمحم
 . 40 . 37 : ( قوزرم نبا ) يناملتلا

41. 43., 

 : (يتشمدلا ءاوأولا) دمحأ نب دمحم
2 . 247. 

 .347 : يعفاشلا سيردا نب دمحم

 : ( يرصملا رضنلا وبأ) قاحسا نب دمحم
3 
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 . 76 : عيكرلا ينوتلا موب دمحم

 , 49 .48 . 46 . 37 : نورقشنب دمحم
0 

 .75 .73 .9 : يلالحلا نيدلا يفت دمح
 : هللا دبع وبأ . زازقلا رفعج نب دمحم

8 . 269. 

 .63 .13 : ةجرجلا نبا بيبحلا دمحم
 : ( يمئناحلا) يلع وبأ . نسحلا نب دمحم

4 . 232. 286. 449. 

 : (ديرد نب ركب وبأ ) نيحلا نب دمحم
,,460 . 95 

 : سوبح نبا . يبمافلا نيسحلا نب دمحج

 .2خص5

 نبا) مساقلا اوبأ . لقوح . نب دمحم
 .,57 :(لفوح

 .504 : ةاتسألا ةصلخ نب دمحم

 : ديلولا وبأ . ديفحلا .دشر نب دمحم

3. 14. 2.43 260 61. 
. 7 

 .64 .63 : ةيادلا ناوضر دمحم

 نبا) هللا دبع وبأ .دايز نب دمحم
 .439 : ( ينارعألا

 ينالقإبلا ركب وبأ) بيطلا نب دمحم
 .460 .386 . 5 : ( يضاقلا

3. 

 : ( يمزراوخلا ركب وبأ ) سابعلا نب دمحم
469 

 . 45 : ( يشكارملا) كلملا دبع نب دمحم

7 48 

 وبأ) نيزر نب هللا دبع نبا دمحم
 ,.426 .358 : ( صيشلا

 : لضفلا وبأ . يمعلبلا هللا ديبع نب دمحم
4 ., 

52834 

 75 .73 . 10 : يلالقا يلرعلا دمحم

 دمحم نب يلع وأ -- يترابنألا يلع نب دمحم
 . يرابنألا دمحم نب يلع -  يرابنألا

 ديشر نبا ) هللا دبع وبأ ءارمع نب دمحم
 .69 .63 : ( يتبسلا

 .27 : يبابجحلا زيزع دمحم

 .39 7 46 : يساقلا دمحم

 .511 : ( ءانيعلا وبا) مساقلا نب دمحم

 كلملا ديع © يودهملا ءالطلا نب دمحم وبا

 . يبسيفلا دمحم نب

 مساقلا وبأ) ريبجج نب دمحم نب دمحم
 .494 . 493 : ( يرجلا

 : ( ينارافلا) رصن ربأ ءادمحم نب دمحم
 3 43. 56:. 60. )6١.

7 . 340. 

 . يلع نب نسحلا - نارطم نب دمحم وبأ
 .40 .39 .37 .9 : ينوملا دبحم

75 

 ,62 : مالع يدهم دمحم

 .473 : يبلدنألا اىناه نب دمحم

 : يريمحلا - بيهو وأ - بهو نب دمحم
469 . 

 : 401 : ركب وبأ  يلوصلا ىحي نب دمحم
0 . 

 . 200 . 184 : ( درملا) ديزي نب دمحم

2 . 356. 
 .211 :(مجاشك) نيحلا نب دومحم

231. 427 
 , 460 ؛ 459 : ينزاملا باهش نب قراخم
 :49 .43 42 ,. 14 213 : شكارم

7 265 
 . كلملا دبع نب دمحم - يثكارملا



 ءاطع وبأ ) راسي نب  حلفأ وأ  قوزرم
 .455 : ( يدنسلا

 .99 :ةصفح يبأ نب ناورم
 .302 : ميرم

 .57 .38 : نوينبرملا
 .37 . 26 : نوقرشتملا
 .473 :٠ ديلولا نب ملم
 .52 : نوؤاعملا

 , 24 : ةقراشملا
 .28 .26 .24 .12 .8 : قرشملا

1 : 43 

 .57 :رصم

 .474 : دعم نب رازن نب رضم

 وبأ ٠ صفح وبأ : يلع نب رمع تح يعوطملا
 . لع

 .99 : سايا .نب عيطم
 .136 135 : نايفس يبأ نب ةيواعم

8 . 

 .رتعملا نب هللا دبع ترتعملا نبا
 . ءالعلا وبأ : هللا دبع نب دمحأ - يرعملا

 . 348 : يمطافلا زعملا

 462 : (ةديبع وبأ) ىنثلا نب رمعم
 .455 : ةدئاز نب نعم

 .43 . 28 . 26 . 25 . 24 : ةيراغملا
45 

 .14 2.13 .12 29 .8 : برغملا
6. 24. 26 . 28. 37. 39. 

0 . 45. 47. 48:. 49. 56 . 

7. 74. 143. 

 . لجعلا رشب نب يلع ع ثيغملا
 : ( يدسألا رعبقألا ) دوسألا نب ةرغملا

0 

 . يناسملتلا دمحم نب دمحأ < يرفملا
 . جاجحلا وبأ . دمحم نب فسوي < ينالكملا

 .401 : ناجرج كولم

 .231 . 5 : ةقظيك نب روصم

 .ربكألا ةليقب - لابملا وبأ
 .520 : يسمابعلا يدهملا

 . 246 : ةرفص يلا نب دمحا نب بلهملا
 .470 . 3 : يمليدلا هيوزرم نب رايهم

 .57 .:38 .13 : نودحوملا
 وبأ .دمحأ نب هللا ديبع - يلاكملا

 , لضفلا

 : ( يشعألا ) ريصب وبأ . سيق نب نوميم
 .322 28١.

5-8000 

 . سيق نب هللا دبع - يدعجلا ةغبانلا
 . ةيواعم نب دايز < ينايذلا ةفبانلا

 ,491 : ةلودلا رصان
 7 : جاجحلا نب هيبن

 .ورمع نب نسق - يئاجنلا
 . 453 . 356 :ربجألا حابر نب بيصن

 . قاحسا نب دمحم .- يرصملا رضنلا وبأ
 .460 :رثملا نب نامنلا
 270 : سوأ نب معن
 , 520 : ةيراجلا معن

 . ناه نب نسحلا © ساون وبأ

 تت ل دج

 . 520 : يسابعلا ةفيلخلا . يداحلا
 473 : ديشرلا نوراه

 . 520 : مشاه وب

 , 209 . 206 .198 : نويلذحلا

535 



 . 463 : نانس نب مره

 . يشرقلا يلع نب مههاربا < ةمره نبا
 : (نابذلا يأ نبا ) كلملا دبع نب ماشه

84 . 294, 

 . باوبلا لاله نب يلع - لاله نبا
 +194 : (قدزرفلا) بلاغ“ نب مامه

9 . 503. 

 :(يريقلا ةيح وبأ) عيبرلا نب مثيملا
2 . 506. 

 هلل و تكتل

 .دمحأ نب دمحم - قشمدلا ءاوأولا
 44 : ءانجولا

 . بلاط يلأ نب يلع - يصولا
 , يسينتلا يلع نب نسحلا ت عيكو نبا
 : (يرتحبلا ) ةدابع وبأ . ديبع نب ديلولا

.489 .228 . 6 

556 

 . 270 : طيعم يلأ نب ةبقع نب ديلولا

 ,51 : بتاكلا بهو نبا

 007 يي د

 .233 : يومحلا هللا ديع نب توقاي

 بيطخلا) ءايركز وبأ ه يلع نب ىجحي
 .433 : ( يزيربتلا

 .297 :٠ ةبضا نبا ديزي
 . 211 : ةيرثطلا نب ديزي

 . 455 :٠ ةريبه نب رمع نبا ديزي
 ,474 5 نملا

 .298 :ماللا هيلع فسوي
 جاجحلا ونبأ هدمحم نب فسوي

 .68 2.42 28 .7 : ( يتالكلا)

 جارس ٠ يكاكسلا يلع نب دمحم نب فسوب
 2.98 .60 : بوقعي وبأ : نيدلا

 .105 :58 .28 8 .7 : نانريلا
4 . 126. 393 



 ةماعلا تادرفملو تاحلطصملا سرهف

 .210 -: عادبالا

 .484 :غ483 .433 .328 .305 . 279 : لاديالا

 ,299 : باميالا عضوم هعضوو بلا لادبا

 , 499: ةيبألا
 . 298 : ظافلألا ةيبأ
 , 272 2 ةغلاملا ةيبأ

 .424 423 : 266 . 262 : مايبالا
 .500 .498 .477 .279 . 278 : داحتالا
 . 436 . 434 . 430 . 429 . 293 . 291 . 267 . 209 : 198 . 180 : عابتالا

4 
 .437 .430 : يلقألا عانالا
 .430 : يرئكألا عاستالا

 .454 ؛:453 .406 .405 . 404 : لرقلا ءانثأ
 .188 : ءارتجالا

 .517 .199 : لوقلا ءازجأ
 ,4739 .423 : لاجالا
 , 289 .180 ٠ ةيلاعلا سانجألا
 ,524 .365 .180 : ةرثعلا سانجألا

 . 270 :(نايلا مع) سانجأ
 . 365 : ةطسوتملا سانجألا
 ,429 .324 : لايحالا
 .42] .261 .211 2205 .180 : ءاضحالا
 , 409 :رخآلا
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 , 454 :٠ لوقلا رخآ

 , 442: رابخألا
 202 : مارتخالا

 ,200 .195 .188 .186 .185 : لازتخالا
 .209 .199 .181 : رامثخالا

 ,519 .417 . 290 : ضاصتخالا
 . 294 . 293 : ىرخألا ةروصب ثاهجلا ىدحا جارخا
 . 295 : نكمملا ةروصب لاحملا ٍجارخا

 . 294 : بجاولا ةروصب نكمملا جارخا

 .295 . 294 : لاجملا ةروصب اعم اهجارخاو بجاولاو نكمملا ٍجارخا

 . 294 : نكمملا ةروصب بجاولا جارخا

 .337 .330 .329 .328 : صخألا
 .480 .360 .355 .354 .345 .341 .222 .221 .190 : ةادألا
 ,451 : ةرادالا

 2.370 . 215 : بدألا
 , 416 : كاردالا

 , 189 : ةيلاقلا ةلدألا

 464 .7 : جامدالا

 , 219 .: ناعذالا

 .375 . 328 : ةدارالا

 .443 .360 .355 .354 .195 .193 .187 : طابترالا

 . 188 : يناوجلا طايترالا
 .188 : يريخخلا طايترالا

 .199 . 188 : ينطعلا طابترالا

 188 : يموزللا طابترالا
 .188 : يدوجولا طايئرالا

 , 263 : فادرالا
 354 . 340 : داصرالا
 .311 .309 . 308 : دافرألا
 ,286 . 279 . 273 : ءانسألا

555 



 ,.455 .454 , 449 : كاردتسالا

 .452 : لالدتسالا

 . 296 . 293 . 279 . 261 . 260 . 238 . 237 . 235 . 220 . 218 : ةرامتسالا
7 . 399. 402. 403. 471. 

 ,466 .464 .463 .462 .461 .460 .458 . 457 : دارطتسالا

 .411 .308 . 273 : راهظتسالا

 .276 . 274 . 260 . 252 . 244 . 235 : رازفتسالا

 439 : ماهفتسالا

 ,.405 .393 .328 . 205 : ءارقتسالا

 ,454 . 394 : ءاصقتسالا

 .495 .494 ,. 490 : طاقمالا

 .499 .343 .342 : تافقطسالا

 بولمألا : 180 . 208 . 261 ٠ 262 . 274 , 279 : 386 . 398 : 406 . 430 :
 5١0 .480 .479 .478 .451 .444 .443 .2؛ 516,

 . 327 : ةيغالبلا موظنلا بيلاسأ

 . 502: يماسألا
 .210 .209 .205 . 201 .199 .195 .182 .181 : (مسالا ءزجو) مسالا

3 . 217. 235. 284. 304. 309. 310. 328.: 334. 337. 
0 . 341. 366. 367. 373. 374. 377. ([38: 391: 395. 
 . ةه0 ؛: 429 .422 .417 :416 .415 .414 :403 .:398 . 7
441 . 442: 446 472 , 276 . 477. 480. 490 . 496 . 500 . 
9 . 511. 514. 517. 

 .367 .337 .271 .235 : يررهمجلا مسالا
 202377 ”فدارللا مسالا

 .210 .209 : طسوتملا مسالا
 . 448 : لومحملا مسالا

 .442 .424 .414 .396 . 299 . 272 . 209 : كرشملا مسالا
 .305 . 304 : قتشملا مسالا
 . 210 . 209 : ككشملا مسالا

 . 201: درفملا مسالا
 , 207 : ةدرابلا ءامسألا

569 



 .327 .325 : ةداشالا

 . 414 . 270 . 262 . 261 . 249 . 244 . 219 . 209 . 208 . 180 : ةراشالا

3 : 524. 

 .47] .326 : 325 : عابشألا

 .310 . 309 . 308 : طارتشالا

 . 442 . 428 ؛ 396 , 393 ؛. 345 . 263 ؛. 244 . 229 . 219 :. 188 : كارتشألا
4 . 2472 483. 501: 506. 508: 517. 

 .507 :504 . 503 . 502 .501 . 466 : قاقتشالا

 ,499 . 405 : لاكشألا

 ,302 . 298 . 290 : سانجألا لاكشأ
 .302 . 290 : دادعألا لاكشأ
 ,200 : سايعلا يلأ لاكشأ

 . 298 : ليراقألا لاكشأ
 .286 :204 .201 .200 .195 :187 .186 : مالطصالا
 . 420 . 400 : 396 : 328 ؛ 307 . 306 . 292 . 290 . 286 . 180 : لصألا

6 . 480 481. 482 . 502 : 507. 
 .442 . 306 : عضولا لصأ
 , 207 : ةعبرألا فانصألا

 1 .500 : فيرصتلا لوصأ

 .518 ؛.343 .342 .338 .274 .217 .216 .188 : ةفاضالا

 ,524 .« 366 : 335 : دادضألا
 . 405 : لرقلا فاعضأ

 .325 .324 , 273 : بانطالا

 , 480 : 479 . 454 : 453 : 452 . 450 , 449 , 443 , 442 . 439 : ضارتعالا
 .454 ,447 445 . 444 442 441 . 207 : دايعالا
 ,457 42313 : 261 ؛ 215 . 179 : زاجعالا

 ,482 : 200 : بارعالا
 . 218 : ةيتاذلا ضارعألا
 .458 :337 .330 .329 .328 : معألا

 . 221 : قارتغالا

 قارغالا ٠ 273 . 299 .

5330 



 .413 306 . 273 : طارفالا
 376 . 345 . 338 . 300 . 293 . 291 . 249 . 214 . 183 . 182 : ليواقألا

4 . 405. 407. 409. 
 , 249: ةلكحلا ليواقألا
 . 219 : ةييبطخلا ليواقألا

 .406 . 219 : ةيرعشلا ليواقألا

 . 185 : ةماعلا ليواقألا
 , 269 : ةيرغللا ليواقألا

 , 248 : ةيلخلا ليواقألا
 . 384: ةبكرملا ليواقألا
 ,463 : ءانبلا باقلأ

 . 463 : بارعالا بافلأ

 نازفالا : 187. ١201 205.
 ,457 . 456 : صاصتقالا
 , 262 : باضتتالا
 . 252 . 218 : لارقألا
 .438 .424 .423 .201 .199 .191 .189 188 . 187 : ءاضكالا
 ,195 6187 : لباقملاب ءانتكالا
 ,197 : ىركألا
 .417 .2373 .338 .328 .293 .279 . 271 : 267 . 249 : ظافلألا
 .327 : ةيلصألا ظافلألا
 .183 : يناعملا تاوذ ظافلألا
 .341 182 : ةيكملا ظافلألا

 .343 .342 .341 . 302 . 298 : ةدرفملا ظافلألا

 . 290 : ليلقتلا ظافلأ

 . 290 :ريثكتلا ظافلأ

 ,4هجه6 .445 .ههج . 443 . 442 . 441 : تافئالا
 ,425 .350 . 344 : فاغتلالا

 عانتالا :٠ 274 .
 .308 . 302 ١301 . 296 . 290 . 235 . 230 . 229 . 228 : (رومألا) رمألا

9 . 355. 367. 369. 370. 371. 373. 374. 375. 378. 
.399 .398 .396 .394 .392 .391 ,386 .383 .382 38| 

.501 .423 .406 .404 .403 . 401 
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 .288 . 275 . 274 : يعانصلا رمألا
 .367 .366 .362 .361 .360 :355 .354 : يلكلا رألا

 .367 : طيسللا يلكلا رمألا
 .373 : بجاولا رمألا
 .355 : 235 : ةئداحلا 'رومألا
 . 260 : ةفيرشلا رومألا
 .373 : 339 2338 : (ةينآلا سنأ) انألا
 , 207 . 205 , 204 . 202 ء 201 : كابتنالا
 .524 . 441 180 : ءانقألا
 .518 417 : رارجنألا
 ,444 : فارصنالا

 , 454 .446 441 : لاتقنالا

 ,501 . 220 : لامفتالا
 . 501 : يليبختلا لاعفنالا
 . 219 : ينافتلا لاعقنالا
 . 292 : يناذلا ساكمنالا
 . 292 : ىعضولا ساكمنالا
 179 : جذومنألا

 ,203 . 202 : لامهالا '
 .405 : 199 : عاضوألا
 . 373 : ةيروهمجلا عاضوألا

 .409 : لوقلا لوأ
 , 444 : لاثملا ةيلوأ
 . 477 , 466 ؛ 464 , 457 . 456 . 448 .؛ 441 ؛ 210 ؛ 202 : مسالا ةيلاثم ةلوأ

(48. 485. 490: 496. 498. 499. 509. 514. 
 .,334 . 298 . 291 . 290 . 274 : باجيالا
 , 217 ؛. 210 . 209 . 200 . 199 .198 2195 .182 .181 . 180 : زاخجيالا

5 .:. 311. 314:. 420. 423. 524. 

 .518 : منالملا داريا

 .518 : ضيقنلا داريا
 , 492: ءاطيألا

552 



 .322 .321 .311 : لاغبألا
 .407 .218 : عاقيالا
 268 . 267 : ءاعالا

 .385 : ضرعلا ءاب
 5 : ةازاحملا ءاب

 س00 : ييرصتلا ثحبلا

 .433 .187 : (مع) لدبلا
 . 278 . 274 . 269 . 264 . 260 . 245 . 222 . 205 ؛ 180 . 179 : عيدبلا

 .500 . 483 .469 .444 2.427 .421 .412 .400 .348 م. 7
4 . 513: 517. 

 .466 . 327 : نامرلا
 ,490 .443 . 221 : ةطابلا

 .345 :؛ 344 : ( ةيوشلا/ىلوألا ) طئاسبلا
 2.351 .350 :346 .344 .343 .342 .341 . 340 : لوألا ةطيسللا

 ,351 .346 .343 .341] : ةياثلا ةطيسبلا
 .350 .344 :رخآلا طيسلا
 .494 ؛490 .424 .422 :312 .280 .279 .188 : طيسلا
 . 408 . 400 : 398 . 386 : 355 : 335 . 327 . 274 . 208 2 205 : ةغاللا

4 . 443. 449. 465. 478. 514. 2516 517. 
 .517 : ةيرظنلا ةغالبا
 : 508 . 502 . 499 .48] . 480 . 479 .478 .477 . 273 . 200 : ءانبلا

 كال
 , 476 : ةينبلا
 .4ل4 . 415 . 414 . 406 . 405 . 402 : 400 . 387 . 312 , 299 : نايبلا

7. 420: 421. 429. 430. 478: 500. 517. 
 . 260 ؛ 252 235 ؛ 219 .218 . 217 .210 ءل81 2180 : ( لع) نايبلا

61 . 271. 273, 278. 286 . 291 . 2336 337. 340 : 363. 
6 : 82367. 370. 373. 2376 395. 398. [401. 

 .416 :415 :(نح) نايبلا
 .416 : (رهوج ) نايبلا



 . 427 , 426 : 425 . 412 .409 .389 . 380 .379 . 211 . 210 : تيبلا
 . هو] 1/485 فقح 2.467 .464 ىكك .2443 :440 .434 .3
6 . 497. 505. 2518. 2520 4521 523. 

 . 313 .311 : 210 : 207 ء 205 . 203 . 201 . 196 :185 :183 : نيللا
6. 323. 340. 2345 350... 

 تكن يقف كح

 .417 :353 .180 : فيلأتلا

 , 298 : ثينأتلا
 .433 .430 .429 :402 + 267 : ليوأتلا
 . 200 : ةعبرألا تاليوأتلا

 ,429 2325 , 287 : ديكأتلا

 ,478 . 325 : يظفللا ديكأتلا
 . .327 . 326 : يونعملا ديكأتلا
 .386 : لدابتلا

 .442 1 292 6289 . 276 : نيابتلا
 .387 386 222 220 : ليدبتلا
 321 : غيلبتلا

 . 263 : ميبتتلا

 .452 :323 .311 : ممعلا
 454 448 442 -: ةمعلا

 . 298 : ةيخلا
 .395 : سناجتلا
 .277 ؛23276 ؛2275 .274 0273 : لهاجتلا
 , 277 : فراعلا لهاجت
 , 299 : 286 ؛ 285 : 284 ؛ء 283 ؛ 282 . 281 . 280 , 278 , 273 : ديرجتلا

 .394 ؛«. 0

 . 280 : طيسبلا ديرجتلا

 . 281 : 280 : بكرمللا ديرجتلا
 .218 : ةثرجتلا

 ؛: 496 : 490 . 485 , 484 . 483 ؛.381 . 377 . 375 . 374 . 372 : سيجتلا

 .513 .501 غ500 .499 .:. 7
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 , 180 : بيلاسألا
 .488 : طخلا سينجت
 .505 .496 .495 .490 .482 : بيكزلا سيمت
 .488 : عمسلا سينجت
 .488 .487 : بلقلا سيجت
 .496 . 482 : ةباتكلا نيجت
 .486 : 485 , 482 : ةعراضملا سيت
 . 482 : ةلئاملا سينجت
 ,486 : صقانلا سينجللا
 .405 :383 .374 : قيقحتلا
 .38ق1 .360 .355 .354 .353 .343 .340 : ليلحتلا

 ,343 : سكعلاب ليلحتلا

 ,480 :غ429 :333 .331] .329 .327 , 203 : صيصختلا

 . 244 ؛ 235 . 230 , 229 . 228 : 222 . 218 , 217 . 190 . 180 : ليختلا

2 : 260:. 261. 263. 274. 407. 524. 

 .500 :333 ,302 , 298 . 293 . 289 273 : لغادتلا
 . 302 : سائنجألا لاكشأ لخادت

 .303 . 302 : دادعألا لاكشأ لخادت
 , 500 : لرصألا لخادت

 , 302 : ةبكملا ليواقألا لخادت

 . 302 : ظافلألا لخادت
 ,299 : بللاو باجيالا لخادت

 .303 ٠ 302 : قنشملاو لوألا لاخلا يلكش لخادت

 . 301 : بلطلاو ريخلا يلكش لخادت

 . 299 :ريخلاو بلطلا يلكش لخادت
 .305 : يناعملا غبص لخادت
 .305 . 298 : غيصلا ةيمك لخادت
 .302 .: 299 : ةدرفملا ظافلألا ةيفيك لخادت

 00 298 : غيصلا ةيفيك لخادن
 . 299 : بكرملا لوقلا ةيفيك لخادت
 .305 . 298 . 293 : يناعملا لخادت
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 0.8 : عفادتلا

 . 298 :ريكذتلا
 .315 :314 .313 .312 .311 : لييذتلا
 .312 : يسايقلا لييذتلا
 .312 : يناثلا لييذتلا
 .333 : فدارتلا

 .361 . 359 .351 350 .346 ؛. 342 . 341 337 . 290 . 180 : بيلا
2. 405. 409. 

 .349 : 344 : يلصألا بيتزلا

 .353 : يعيبطلا بيترتلا
 .351 . 345 : بجاولا بيترتلا
 .429 .2316 : ةمجرتلا
 .485 :484 .483 .412 .411 .406 .405- , 404 .324 : ديدرتلا
 .5ل6 515 . 514 . 513 .511 .5ا!11 . 510 . 509 .508 . 47! : ميصرتلا

17 

 بيكرتلا : 219 . 221 . 236 . 237 . 280 . 309 , 340 . 341 . 342 ١ 343 .

. 509 . 491 . 490 .425 .406 .387 .383 2368 .353 . 4 

 . 509 : يرهرجلا بيكرتلا

 424 : بيلاسألا بكرت

 . 464 : جورخلاو دارطتسالا بيكرت

 . 236 : ةراعتمالا بيكرت

 . 309 : طارتشالا ببكرت

 . 205 : ةفاضالا بيكرت

 .238 . 236 : هيبشتلا بيكرت

 .309 : دييقتلا بيكرت

 .207 . 205 : ةفصلا بيكرت

 .518 2425 .404 .386 .383 .374 ,373 .344 .337 : لوقلا بيكرت

 5 : مالكلا بيكرت

 ليازتلا : 366 .٠ 367.

 .295 .293 :(هكعو ) هلباقمو ببملا مساب ببسلا ةيمست

 . 295 : ببسملا مماب ببسلا ةيمت
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 295 بلا مسالا نينا يلق
 8 297 : هابقعب وأ هالوأي ءيشلا ةيمسن
 . 297 -: هالواب ءيشلا ةيمسث

 . 298 : هابقعب ءيشلا حلت

 .293 : هالواو هل ناك اب ء يشلا ةيمست

 .360 .359 .355 .354 : مهسلا

 ,327 .325 :ريوستلا

 . 244 . 235 . 231 ؛ 230 . 229 . 228 . 227 . 221 ؛. 220 ؛ 218 : هيبشتلا

0 ,., 261 . 276 . 279 . 280. 322. 396. 398: 2.433 434. 

64 , 

 ,230 . 221 : طيسبلا هيبشتلا

 .229 . 221 199 : بكرملا هيبشتلا

 .518 .414 2383 .279 ,277 .276 ؛ 249 . 210 . 209 : كيكشتلا

 .508 .489 2488 .486 : فيحمتا

 .489 : قوثملا فيحصتلا

 .312 . 220 : قيدصتا

 .484 :483 .455 .409 .406 .405 404 : ريدصتلا

 . 4 : عيرصتلا

 .514 :504 .503 2499 .400 :397 .391] 390 : فيرصتلا

 .209 .199 .180 : فينصتلا

 ,456 ؛372 .345 . 267 : ررصتلا

 .384 2383 2382 .373 .365 .364 .332 : داغفتلا

 .409 .406 .405 . 404 : لوقلا فيعاضت

 . 453 : مالكلا فيعاضت

 ,367 : فيعضللا

 :368 .314 .216 .215 ؛:214 .210 .208 .186 .185 : نبمضتلا

 .466 ؛:430 .427 . 7

 , 262 : ريعتلا

 ,278 . 266 .363 : ضيرعتلا

 .32]) .311 : بيقعلا

 .219 . 215 : ملعتلا
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 .313 : ليلعتلا

 . 268 . 266 : ةيمعتلا

 .480 .333-:.332 .329 .:327 : ممعتلا

 .499 .494 .:490 :328 :ريغتلا

 .182 : لضافتلا

 267 -: ميخفتلا

 .471 :470 .469 .468 ؛غ467 .466 .:457 :. 6 : عيرفتلا

 .425 424 .422 414 314 : 280 :ريسفتلا
 ,479 423 : ليصفتا
 . 416 : ةيليصفتلا
 .383 :381 :377 :376 .335 : 187 : لباقتلا
 .181 : لوصفلا بيرقت
 ١377 ؛ 360 : 356 : 355 . 354 , 348 : 300 :216 .:215 : 2 : مسقتلا

078 

 .357 : سديلقأ تايسقت

 .307 306 : 305 : لبقتا
 .384 2310 . 205 : ديقتلا

 .429 :384 2382 2381 370 . 217 : زئاكتلا
 . 384 : يموزللا زفاكتلا

 .307 ,.306 , 305 : 298 :ريثكتلا
 ,.524 :518 :517 ..476 2329 :328 :؛ 180 : ريركتلا

 . 498 477 ع 476 : يظفللا ريركتلا
 .518 2517 ,477 : يرنعملا ريركتلا
 .323 ٠ ليكتلا
 .311 : ةلكتلا

 .308 : ةمدقملا ةلكت

 310 : صيخلتلا

 , 490 : قيفلتلا

 حيولتلا : 263 ٠ 266 .
 . 263 : 261 ؛ 260 . 252 . 244 ؛ 229 , 227 . 222 . 220 . 218 : ليثقلا

 .407 .غ279 . 58
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 435: ينقلا
 ,434 : زييعلا

 .501 8 : عزانتلا
 .521 ؛.520 .519 .518 . 197 : بسانتلا
 .355 :رفانلا

 .451 2416 :353 .348 .305 : ضئانتلا

 , 439 : هينا
 .511 .431 :396 :377 .327 .222 .221 . 220 : ليزنتلا

 . 284 :ريكتتلا

 , 267 . 266 : هيرننلا
 . 414 1397 376 : 367 ؛. 366 ؛ 324 ؛ 272 . 244 . 221 . 220 : زطارتلا

3 : 518. 
 .472 .456 454 . 448 : هيجوتلا
 . 278 6269 268 : ةيروتلا
 .413 : طسوتلا
 . 312: عيسوتلا
 .360 :359 : حيشوتلا
 .524 414 : 180 : حيضوتلا
 ,456 448 : ةنطوتلا
 .310 . 306 : ديكوتلا

 .199 : اهؤامسأ ةقفحلا ةيناثلا

 310 : ءانثلا
 343 : ةيونثلا

 اكتكك ج غطت

 .394 . 286 : لدجلا

 .227 . 222 : يعيبطلا ىرجملا ريغ ىلع يرحلا

 . 1 : يعيبطلا ىرحملا لغ يرجلا

 .197 .196 .195 .189 .188 .187 .186 .185 .183 .181 : ءرحلا

1 . 205 . 213. 227. 228. 273. 302: 308 . 309 . 311. 

509 



.339 .338 .337 .327 .323 .:322 .3211 : 2 .345 . 4 

 .367 : 362 : 361 :. 360 :355 .غ354 2353 :352 .350 . 6

8 : 370. 378. 2,382 384: 386. 390 . 391 . 392. 395. 

6 . 397. 398. 399. 401. 402:. 403 . 404 . 406 . 407 . 

 . 516 ؛ 514 : 510 .479 .472 .464 2422 .417 .411 . 9

7 
 .350 .344 .343 340 : طيسبلا هزجلا
 . 340 : (يناوثلا ) يناثلا هزجلا
 .343 .342 : طسوخلا هزجلا
 .340 .321 .311 1 بكرلا ءزجلا
 .343 342: درفملا هزجلا
 .311 : ةلكتلا ءزج
 .353 +343 ء 341 : لوقلا ءزج

 .406 : ضيقلا ءزجل
 :330 . 328 : 327 . 287 . 249 : 214 ., 206 ؛ 199 : يلزحلا

7. 383. 384. 
 :405 .393 :331] .329 .327 . 301 . 281 . 199 : ةيئرحلا

 , 421 : ةغالبلا تايئزج
 :219 : 218 . 203 . 201 .195 .187 : 186 ء182 : ةلمجلا

.3314 . 2 

.480 . 3 

: 244 :. 6 

: 360 :.355 .354 .353 2.341 . 339 .309 .292 .290 : 3 

:403 .396 .390 .386 2382 .378 :373 .37[ .362 . 1 

 دا1] :,499 .480 .449 .422 .409 .407 . 6

 .449 : ىرغصلا ةلمحلا

 . 449 : ىربكلا ةلمحلا

 .416 : ةيلمحلا

 5 : لمحلا

 0408 : عمجلا

 .352 .346 : لوألا ةبنجلا
 .352 ٠346 : ةيئاثلا ةبنحلا
 .441 :350 :.346 : 345 344 +230 : ةبنحلا
 .217 ؛. 213 ؛ 210 . 209 : 203 : 201 .182 . 180 : سنجلا

5 . 260 . 261. 262 . 263. 270. 271. 272. 

600 

.219 . 8 

.286 . 5 



9 . 291. 293. 302 . 304 . 314. 324 . 333 . 334. 335. 

6. 2337 338. 341. 350. 351 . 353 . 354 : 362: 363 . 

 4 . 365. 366. 367 . 368. 371. 381: 383 :. 385 : 386.٠

7 . 390. 391. 392. 394 . 395. 396 . 399 : 401 . 403 , 

4 . 405. 407. 408 . 413: 414:. 416. 423: 428.: 429. 

 . 454 . 447 . 446 . كه42 . 441 ع 440 :437 .:433 .432 .: 0

 . 503 . 499 .482 .481 .غ480 .477 .476 .474 472 . 6

6 . 517. 524., 

 .413 : معألا سنجلا
 . 252 ؛ 235 ؛. 210 . 209 . 202 . 201 .195 .182 : 180 : يلاعلا سنجحلا

2 : 289 . 290 . 291 . 340 . 364 . 368 . 392 . 393 : 2.394 

4 . 430: 476. 517. 

 . 230 : 221 ؛ 214 ؛ 205 ؛ 202 .188 .187 . 186 .185 : طسوتملا سنجلا

 . 295 . 294 . 293 : 280 .279 . 275 .273 2268 ء:267 . 3

6 : 298 . 301. 302 : 303 . 304 . 306 . 308 : 310 . 311 . 

2 : 325:. 327. 339. 2344 354: 368 . 370 . 391 . 392 . 

 . 457 .456 .:448 . 441 .؛ 410 , 405 : 404 : 401 .:396 . 5

7 . 482. 485. 490. 494. 499. [501. 508 : 518. 

 412 : 405 . 404 . 403 . 401 .395 2392 .غ391 .382 : يمل الملا سنجلا

 .392 .384 .383 .382 .381 .378 .375 .370 : يرفاملا سنحلا

 ش ,.179 : ملكلا عماوج

 . 289 . 277 . 274 : 244 . 231 . 221 .192 .188 :181 :180 :ةهجلا

91 . 293. 326. 334. 335. 337. 339.: 341 . 353 . 354 . 

5 .: 360. 361. 362. 2368 370. 373. 374 . 375: 376. 

8 : 381. 382. 383. 384. 392. 395: 397. 398. 401 . 

 .453 : 451 : 448 . 441 .غ429 . 416 . 408 .405 .404 . 3

0 . 518. 

 . 280 : 277 . 263 ؛. 262 . 252 . 249 ؛. 248 . 220 . 209 . 182 :رهوجلا

 . 366 ؛: 365 : 364 :. 361 : 356 :353 .345 .337 .299 . 9

7 . 368. 371. 376. 377:. 384. 390 : 394 . 397 . 398 . 

 . 513 .429 .4كل14 ؛ك12 . 409 . 408 غ2 407 . 405 .403 . 2

4 . 

 .476 :456 .448 . 441 . 430 : كرتشملا رهوجلا

 .405 .373 .372 . 230 . 218 : ةيرهوجلا
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 يمس 2 مصمم

 217 : ثداحلا

 .423 .414 2382 .378 .191 : لاخلا

 .406 .404 .403 .401 .395 . 390 : ةيمنالملا لاحلا

 :386 .384 :.383 :381 .378 .376 .375 .370 : 369 : ةيرفانملا لاخلا

0 

 02 : عضولا ةجح

 .478 : طرشلا فورح
 2359 .327 . 312 . 292 . 288 ء287 . 273 . 271 . 248 . 189 : دحلا

6 . 407. 413. 416. 428: 429. 440. 446 )2 452 . 458 . 

5 .:. 483:. 485. 504. 509. 514. 517. 

 .423 .405 ,313 : طسوألا دحلا

 : . 203 : ثدحلا
 فذحلا : 187.186. 200 . 201 . 205 . 209 . 210 . 268 . 0١270 321 .

 .201 .198 :195 . 189 187 : لباقلا فذحلا
 .181 * لوصفلا فذح
 . 441 : ةعراضملا فرح

 .409 374 , 221 : سحلا
 .361 ؛ 291 :289 4278 .277 .273 .263 , 205 :ةقيقحلا
 . 464 : ةياكحلا

 401 : ةكحلا

 . 354 : 348 ؛ 308 : 290 :,289 . 229 :228 :227 .214 :لمحلا
4 . 366.: 370.: 375: 378. 382: 2384 2387 397: 400: 
0 . 441. 448 

 .479 : يلمجلا لمحلا
 191 : ةلاوحلا

 7-0 6 ميسم

 ,454 :409 .407 .405 .404 : لوقلا ةمئناخ
 437 ,.403 ,301 ( 290 , 245 .195 .194 : ريخلا
 .518 .475 : نالذخلا
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 473 :غ472 .؛.463 .:456 -: جورخلا

 .414 :353 . 321 . 301 : ضصرصتلا

 ,494 . 486 : طفلا

 .484 .2452 2.375 . 218 : 207 : ةباطخلا

 .,442 : نولكلا باطخ

 ,420 : ةيطخلا
 . 262 1 لابخحلا

 هن قلاذلا

 . 235 : لادلا

 . 464 : لوحدلا

 .206 2.2197 .,.196 .195 .,190 :189 ؛)88 .183 .182 :ةلالدلا

 . 275 ١ 266 ؛ 263 . 262 . 244 ؛, 215 . 214 . 210 :. 209 . 8

 .341 .غ339 .334 :333 .307 2306 . 291 . 290 .289 . 09

 .416 4كل4 ؛غ401 2399 .396 390 :2381] :375 2367 . 4

7 2422 2424 430: 444 . 

 . 262 : ( باهتقا ) ةلالدلا

 .368 2 337 : ةيروهمجلا ةلالدلا

 .215 . 212 : ةيحجرملا ةلالدلا

 .215 . 213 : ةيموزللا ةلالدلا

 , 214 : ةيظفللا ةلالدلا

 , 305 : ةيزاحملا ةلالدلا

 .213 : صخألا ىلع معألا ةلالد
 .217 .216 .210 .؛. 207 . 189 : ةفاضالا ةلالد

 .424 ؛.422 414 : لاجالا ةلالد

 .216 ٠ 215 : رابخالا ةلالد

 .416 .390 366 : مسالا ةلالد

 ,433 : باضتقالا ةلالد

 .215 . 213 :رارجنالا ةلالد

 ,420 -: مناهل ةلالد

 .424 :422 414 : ليصفتلا ةلالد

603 



 .216 ؛214 . 213 : نيمضتلا ةلالد
 .387 ,30)] .210 ,207 :202 2197 ,189 : قايسلا ةلالد
 . 329 : ةيروهظلا ةلالد
 .217 « 216 , 215 : سايقلا ةلالد
 .213 : هزحلا ىلع لكلا ةلالد
 . 213 : لكلا ىلع لكلا ةلالد

 .216 :214 ؛.213 : موزللا ةلالد

 , 244 : ظفللا ةلالد

 . 213 : ةقباطملا ةلالد
 .213 : يرهوجلا معألا ىلع صخألا فصولا ةلالد
 .328 321 : ليثدلا

 د 19.

 . 366 ؛: 338 . 334 . 329 . 310 :. 235 . 229 . 210 .191 . 188 : تاذلا

8 .» 2394 395. 2397 2398 405: 408. 2414 417: 422. 

2 .: 2444 457. 2.472 476, 477. 490. 496. 498 . 509 . 

 . 221 : ةدرفملا تاذلا

 .467 :310 .293 , 291 , 290 . 287 . 207 :مذلا

 .463 . 263 «. 262 . 210 : يناعملا تاوذ

 تر

 .406 :,394 ,373 371 : يأرلا
 , 423 : ةطبارلا

 . 235 : بتئارلا
 . 202: عجارلا
 .308 +307 .306 ,305 : بر
 347 : ةدرلا
 .424 :382 2363 :,353 ,340 .337 .336 :.180 : فصرلا
 , 269 . 268 د 209 :رمرلا

6004 



 .186 : فاحزلا

 . 339: نامزلا
 ,495 (494 : ةدايزلا

 . 486 : صقتلاو ةدايزلا

 8-00 رس دسم

 .451 0450 290 267 , 244 .219 : ببلا
 . 298 ؛ 291 290 .273 : بللا
 .335 :334 : باحجيالاو بللا
 .509 : عجلا
 .383 : ةياطسفولا
 .486 : عملا

 .387 .332 ,331 ,غ330 .329 . 2022.190 .188 : قابلا

 -- شس تت

 ,309 .306 ؛291 ؛ 274 ؛262 «؛ 260 ؛ 235 «, 228 . 210 : ةطيرغلا
5., 2361 2364 365. 2367: 373:. 374: 386: 387: 398: 
0 401. 429. 

 .511 ,501 .481 : طرشلا

 .330 ,327 .301 : صخشلا

 ١356 2361 372: ١2375 ؛327 ؛. 308 ؛ 276 : 260 . 218 ., 210 :رعشلا
 :511 484 460 .458 :452 2.440 .غ431 .2409 .407 . 6
 .523 2518 .غ517 6

 .372 : (ملع) رعشلا
 .384 : يلاطفوسللا كنشلا

 .395 2392 2383 2382 2381 2366 :353 , 278 . 276 : كشلا
 : 338 ١ 297 . 278 ( 266 : 264 ؛ 263 ؛ 235 , 229 , 221 , 215 : ءىشلا

 422 2.411 .2408 2395 2394 :375 2372 2368 .365 ؛. 9

3 ., 441. 452. 2456 2472 2476 2480 [481. 

 .373 : يرفانملا ءيشلا

505 



 ل صا

 .522 2521 .520 .497 .483 , 409 .408 .406 .386 :ردملا

 09 . : لوقلا ردص

 .406 «. 220 : قدصلا

 . 496 : حيرصلا

 .417 :غ381] .378 .375 .:326 .263 .213 . 208 .207 :ةفملا

 . 202 : ةلملا

 .394 .375 4368 .2337 .286 . 235 : عئانملا

 .458 ٠ 327 : ةيناهربلا مئانملا

 ةثداحلا معئانصلا

 : ةثشانلا معئانصلا

.337 : 

27 

 .252 ؛غ219 :218 .غ2210 .201 :195 .186 .181 .180 :ةعانملا

. 0 

. 6 

7 

 .371 .366 .364 ؛:353 .345 .337 . 286 .274 ؛: 2

77 2379 382. 394. 405. 406. 413 . 414. 415 . 

 .524 2482 .غ441 .0437 . 9

 274 : 260 .244 .219 . 218 -: ةيرعشلا ةعانصلا

 .377 2372 2368 . 289 . 249 . 219 : ةيرظنلا ةعانصلا

 . 273 : قاقتشالا ةعانص

 ,449 , 409 , 235 : ةفالبلا ةعاص
 ,523 . 522 :رمعلا ةعاص

 .407 ,405 :352 « 286 :. 273 . 186 : ةيبرعلا ةعانص

 .514 .:410 .407 :186 : ضورعلا ةعانص
 . 514 : ينارقلا ةعاص
 . 181 : ةياتككلا ةعانص

 ,405 . 376 . 274 : قطنملا ةعانص

 .449 442 .327 .302 :رحنلا ةعاص

 .379 : ةعنصلا

 . 179 : ةيغالبلا ةمنصلا

 .429 : عيدللا ةعص

 .406 .384 2370 .287 ؛ 0 : ميدبلاو ةغالبلا ةعنص

 , 429 : نايبلا ةعنم



 , 500 : رعاشلا ةعنص

 .291 .271 . 1 : ةغاللا ةعص

 .282 .219 .214 .186 : فنملا

 .203 .202 ,196 .195 .189 .185 : 183 : ( ةيئرحلا روصلا عمم) ةروصلا

5 , 208 . 215. 222 . 228 . 230 . 238 . 245 . 246 . 250 ., 

 . 2175 . 270 ؛ 269 . 268 : 267 . 266 . 265 . 263 . 260 . 2

 . 296 ؛: 295 . 294 . 293 . 288 .281 . 280 .278 . 277 . 6

7 . 298 . 300. [30. 302. 303 . 304 . 305 . 306 . 307 . 

8 . 310. 311:. 312. 313. 316: 321.: 322. 323: 325 .. 

6 . 330. 2.332 333. 2335 345. 346:. 348 : 351 . 353: 

5 .: 360. [36. 363. 377. 378. 379. [381. 384. 388. 

0 .: 391. 396. 399. 401. 403. 410. 411 412 . 417 

 . 449 :447 445 ؛443 .437 .431 .430 .:427 2424 . 1

 .486 .غ482 2478 .471 .466 .464 .458 .457 2455 . 2

 .497 4و6 .495 .494 , 492 .491 .490 .489 .488 . 7

9 . [501. 502. 504 . 505 . 506. 508. 510 . 511.: 513: 

4 . 515:. 517:. 519. 

 .295 . 294 : نكمملا ةروص

 . 386 :٠ ةروربصلا

 .500 : يقاقتشالا دافلا

 .452 .غ451 :382 .378 .376 .375 .372 .292 . 266 :دضلا

 .,383 :.378 : ةيدضلا

 , 440 :ريمضلا

 ا 0

 .497 .380 .378 .375 .374 .373 .372 .197 : قابطلا

 08 : يموزللا قابطلا

 . 408 . 407 . 405 .401 , 397 . 396 .373 .372 . 354 . 289 : ةعيبطلا

 .400 . 398 : ةيلكلا ةعيبطلا

 .276 : كشملا فرط
 ,302 . 290 : بلطلا
 .394 :٠ ىتيبوط
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 تعبد ت2

 . 430 : ةيروهظلا

 اعيد

 , 292 : 291 :  ضراعلا

 , 480 . 200 : لماعلا
 :. 292 : 291 : 289 ء271 ء262 249 . 244 : 235 : 216 ؛ 182 : ةراعلا

3 . 375: 401. 2414 422:. 478. 

 .458 .327 305 «, 218 : ةيغالبلا ةراجلا

 .458 : 327 : ةيناهربلا ةرابعلا

 . 215 : ةيزاحلا ةراعلا

 .215 : ةيدوبعلا

 ..521 .497 .483 2409 .408 .407 406 .405 . 386 : رجعلا

 .454 404 : لوقلا رجع
 , 409 : ةيزجعلا

 : 482 . 477 : 476 . 429 :355 : 333 ؛ 325 . 324 . 298 .218 :ددعلا

8 

 .402 6365 272 : لدعلا

 .378 .335 . 334 : مدعلا

 ,447 441 : لودعلا

 .378 ١347 ؛غ338 . 337 2,328 ؛ 310 2.263 ؛ 262 ؛ 205 ء 181 : ضرعلا
4 ., 395. 2398 414, 422: 442, 

 ,410 : ضورعلا

 ,.450 :329 328 : فطعلا
 .374 . 221 : لقعلا

 .387 2386 :369 :306 . 229 : سكعلا

 , 414 : ةمالعلا

 , 423 : ةلعلا

 .444 : 394 . 202: يلعلا
 ,467 .454 :غ442 :425 .205 .187 .186 :ةدمعلا

 . 186 : لعافلا ةدمع
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 .483 . 414 : مومعلا

5 

 .386 . 261 .181] : ةياغلا

 .276 . 273 . 228 : ولغلا
 كك 7

 . 409 : لرقلا ةحئاف
 .201 .198 .195 .188 .187 .186 :.ا85ك .183 .181] : لعافلا

2 . 203 . 205 . 207. 212. 260. 278. 287 . 288 . 308 . 

09 . 311. 312. 313. 316. 321. 323. 327. 330. 332. 

7. 340. 350. 354. 360. 368. 369. 375. 381. 386. 

 .هها] .437 2.430 .416 .411 .406 .403 .401] .395 . 0
2 . 448. 449. 454. 456. 457. 464. 466. 472. 476. 

7 . 482. 485. 490. 494. 496. 498 . 499 . 502 . 506 . 

8 . 509. 514. 517. 5318. 

 .466 . 400 . 180 : عرفلا

 .310 . 276 : قرفلا
 .390 .370 .354 .350 .330 .329 . 276 .221] .214 : لصفلا

2 . 393. 397. 398. [401. 2.2405 407. 408 . 409. 416 . 

8 . 509. 

 . 287 :مسقملا لصفلا

 . 394 : ةمساقلا لوصفلا

 . 393 : ةمدقملا لوصفلا

 .393 : ةمسقملا لوصفلا

 , 394 : ةمرقملا لوصفلا

 , 482 : ةيئاذلا لوصفلا

 .482 : ةيضرغلا لوصفلا

 .205 .201 .187 . 186 : ةلضفلا

 .376 -: ةرطفلا

 . 360 . 354 . 203 . 202 . 201 . 198 .197 .195 .189 .186 : لعفلا

.446 .44[ .437 .423 .422 .410 .409 .407 .394 . 8 

4 
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 . 219 : ةركفلا

 .444 .443 .409 .400 .398 .357 . 203 : نفلا

 ل قال

 ,417 : ةدعاقلا

 . 260 : ةيلكلا ةدعافلا

 . 409 .408 2, 407 .406 .362 .360 6323 . 322 . 218 : ةيفاقلا

2 . 496. : 

 .376 ؛260 2237 .210 .198 .197 2192 :.180 : نوناقلا

 . 238 : يغالبلا نوناقلا

 .524 : 180 : يلكلا نرناقلا

 .364 : ساي روقطاق

 . 291 : ةلالدلا نوناق
 . 380 : ةنيرقلا

 .501] :483 2,430 .429 .355 .350 .341] 2289 : 2 :مسقلا

 .324 .298 . 295 .252 2244 .235 .215 .207 .182 :ةمقلا

27 333. 334. 2353 2355 2362 404, 409 . 410.: 437 . 

6 472, 2490 2498 2508 571 

 . 362 : 361 . 360 . 355 . 354 . 332 . 211 . 201 . 200 .182 :ميقلا

4 . 392. 404. 412. 446. 485. 505. 

 .478 : ةصقلا

 .521 4518 .464 .435 : ةديصقلا
 .424 :386 :369 . 361 . 205 : ةيضقلا

 . 220 : ةيلدحلا ةيضقلا
 , 220 : ةيطخلا ةيضقلا
 . 312: ةيئزحلا ةيضقلا
 , 274 ٠ 220 : ةيرعشلا ةيضقلا
 . 312 : ةيلككلا ةيضقلا

 .486 . 289 : بلقلا
 . 185 : ةيلكلا دعاوقلا

 , 500 : قاقتشالا نيناوق
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 . 348 : كايبلا نيناوق

 . 413 : ةيعانصلا نينارقلا

 , 218 : ةماعلا نيناوقلا
 .373 : ةيرظنلا نيناوقلا

 . 229 . 228 ؛ 219 : 217 ؛. 209 : 207 : 203 : 201 : 189 :.186 : لوقلا
 . 291 . 290 ؛. 289 .277 . 272 : 271 . 262 : 261 : 260 . 238 :. 0
3 . 300 . 308: 311: 321: 322: 325: 327: 330 . 334. 338. 
0 . 341 . 343: 345. 349: 354.: 355: 460 .: 361 : 362 : 367 . 
8. 373. 378:. 383. 387 391: 392. 395: 396.: 397 . 398 . 
401 . 402 . 403 : 406 : 407 . 408. 412 . 413 . 414. 2.417 422. 
 . 450 , 448 , 447 444 : 443 442 ؛441 436 :428 2425 . 3
 . 490 ؛ 479 . 478 ,. 477 2475 .472 ,463 2458 .457 .456 . 4
 .524 .ك18 2517 ؛514 . 509 .508 :499 .6
 .343 .342 . 341 : مانلا لرقلا
 ,408 .407 .406 : 275 : يرمشلا لوقلا

 . 406 : يرعشلا ريغ لوفلا
 , 220 : قدصملا ريغ لوقلا
 06 : يلكلا لوقلا

 . 312 : يلاملا لوقلا
 . 252 : عرتخما لوقلا

 .221 . 220 : 219 : ليلا لرقلا

 :.197 ,.196 :195 ,غ188 .187 .:186 .185 .183 ءا181 : بكرملا لوقلا

1 . 205 . 219. 273. 298. 302. 308: 309 . 31[1. 312:» 

3 .: 327. 330. 332. 337. 340: 344. 350. 354. 355 . 

0 . 368. 369. 375. 378. 381: 386. 390. 395 . 401, 

3 . 404. 406:. 411. 

 . 276 : ككشملا لرقلا
 . 220 : قدصملا لوقلا
 .313 . 312 .309 . 280 . 215 .202 :197 .195 .189 .186 :ةوقلا

3. 341. 345. 354 360 . 361 . 2376 409 . 422 . 423 . 

 .516 .478 .474 .446 ؛ 2
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 . 499 : ةلكلا ةرقلا
 . 352 : لوقلا ةرق
 .343 :؛342 . 321 . 313 . 305 . 275 . 249 . 188 : سايفلا

4 . 405. 423, 
 .405 : يلمجلا سايقلا
 .312 : محلا سايقلا
 .309 . 205 . 202 : ديقلا

 هد كل

 . 276 . 262 . 218 :؛ 216 . 215 . 213 . 199 . 8 : مالكلا

 .40] .396 2394 2375 ؛ 360 2306 .299 . 5

4 . 2420 426. 2,430 439. 441. 444.: 451 . 

6 . 485. 509: 514. 

 .518 :502 .؛.499 .494 .480 .376 : 341 : ةملكلا
 .313 .312 : لكلا
 : 354 . 334 . 332 . 330 , 328 . 327 . 300 . 249 : يلكلا

 .524 /414 .398 .384 ؛. 2
 .408 .367 .366 .287 : طيسلا لكلا
 .383 :343 .329 .327 :219 . 218 : ةيلكلا
 .339 . 338 : مكلا

 .,308 .306 :مك

 .329 : لصتملا مكلا

 .329 : لصفتملا مكلا

 .298 6271 : ةيكلا

 , 298 : غيبملا ةيمك

 ,496 .430 .417 . 264 : 263 244 , 199 : ةيانكلا

 2339 : فيكلا

 .384 :366 :365 . 298 . 271 : ةيفيكلا

 تكل هدم

 , 264 263.262 6203 : مزاللا
 - . 268 : نحللا

62 
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.293 . 8 

. 406 : 2 

.458 . 4 
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 .516 :.409 ,378 .361 : 214 : موزللا

 .495 .490 :415 .373 . 262 : نإسللا

 .396 :.374 . 270 . 205 . 201 : ةغللا

 . 289 : 278 . 271 . 267 . 236 . 202 .198 .188 . 185 ., 182 : ظفللا
0 . 293 . 306 . 310 . 324. 325. 333. 371. 375, 380. 
390 . 397. 398. 429. 463. 476. 477 . 481 . 482 . 494 . 
8 . 522. 524. 

 ,429 : لادلا ظفللا

 . 305 : لقألا ىلع لادلا ظفللا
 . 305 :رثكألا ىلع لادلا ظفللا

 .272 : 271 : بكرملا ظفللا

 .373 . 371 : كرتفملا ظفللا

 .34] .309 .308 .29] : 272 . 271 : درفملا ظفللا

 1 , 309 : دحاولا ظفللا

 .396 .391 .390 . 235 : بقللا

 دل ماد

 . 230 : ةيئاملا

 . 395 . 391 . 390 . 376 . 308 . 287 .199 .198 .197 .188 :ةداملا

6 . 397. 398. 399. 400. 401. 403. 404. 406 . 411 . 

2. 421[1. 499. 500. 502. 507. 508. 524. 

 , 180 : ةيكرحلا ةداملا

 .499 : فورحلا ةدام

 .394 : لوقلا ةدام

 , 0 : ٍقيرصتلا عناملا

 ,.466 :366 .364 .213 . 182 : ةيهاملا

 .310 : قرفلا ىرحم يرحم ام

 .410 : هردصو ...قفاو

 ,410 : لوقلا ... قفاو

 .410 : هتحتافو ... قفاو

 , 411 : هفيعاضتو ... قفاو
 اب تف 3 ا 3 , 490 : هفيعاضتو ... عقي
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 .491 : ادعاصق ... عقب اه

 0 . 492 : يناوقلا يف عقب ام
 . 272 20271 . 270 . 235 ١ 229 . 228 . 208 : 190 . 189 , 180 : ةغلاملا

 :306 : 304 ؛ 296 .292 ء29] .286 .278 ء276 .274 :, 3
 : 336 :335 . 334 :.333 .327 :.325 .غ324 :323 :321 : 7
 .524 ؛غ476 2432 4

 .188 : ىنملا

 ةنبابملا : 368 : ٠386 392.

 .478 194 :أدعبلا

 .377 : داضتملا

 ,480 : قلعتملا
 ,479 :راجلا قلعتم
 . 292 : 291 289 .287 : لباقتلا
 .376 . 364 : تالباقتلا
 .377 : ةيرظنلا تالباقتملا
 .397 . 218 : 'يطاوتلا
 . 397 : اهؤامسأ ةثطاوتملا
 .393 .378 :377 : طسوتلا
 . 406 ؛ 404 ؛ 403 ؛ 401 . 398 390 : 367 . 316 ؛ 313 . 260 : لاقل

41 412. 
 : لوألا لاثللا

 :304 : 301 : 278 :, 271 ١262 . 235 .204 ء188 :187 . 5
 :370 ١.367 :359 353 ؛:337 :329 .321 :311 :308 :.5
 .476 .448 ,441 ؛:429 ,414 ,397 2395 .391 .0

 .383 : ةيئرحلا تالاثملا

 .428 .417 : بلاثملا

 .519 : 249 .244 .185 : لئملا

 . 260 : ةيئزحلا لثملا

 . 248 : رئاسلا لكما
 .183 : ةيذاحملا

 ,430 . 312 . 306 . 305 . 291 . 260 . 252 . 220 . 218 . 205 :زاغا

 , 280 : ةيزاحملا
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 481 2396 .395 : ةئافا
 ,518 : تايبألا ةرواحم

 . 351: يعانصلا ىرجلا
 . 229 : يعيبطلا ىرخنا
 .430 : لمملا

 .269 . 268 . 209 : ةاجاملا

 .404 .40] .395 .392 . 391 : ةاذاحمل

 ,407 . 400 : ةاك املا

 .290 .274 . 173 : لاما

 205 : عنتمملا لاا

 .217 .216 . 215 : ثدحملا

 . 396 , 386 , 369 ؛ 340 . 274 . 273 . 262 . 228 . 220 2182 : لوبحملا

 476 : 456 ؛:430 .424 2423 2414 .:412 . 8

 .,408 : طيبا لكلا لومحملا

 .408. . 404 .304 : تالومحملا

 .374 .371 . 370 : ةفلاختا

 .274 220 218 : ليغ
 .403 .401] .396 .392 .391 2.385 .381 : ةانادملا

 .467 :.464 :غ463 .310 .293 . 291 .290 :287 . 7 : حدملا

 .516 .464 .425 .:328 .292 . 267 : بهذملا

 .32] : ليذلا

 .333 .325 : ةفدارملا

 , 494 : 490 ؛423 : 367 . 344 321 . 312 . 280 ؛279 .188 : بكرا
 .383 369 .4368 .367 .366 .365 .364 .298 .293 :ةليازلا

85 . 392. 394, 
 .402 .401 :398 . 396 : ةجوازملا
 ,400 :263 .262 :185 183 .182 + ةقواملا
 ,.402 .400 .399 :381 .183 ء182 : ةاواملا
 ,450 . 290 : ببملا
 .461 : درطتملا



 .482 : ىقوتملا
 .360 .359 : مهما

 ,393 . 354 : نوؤاغملا
 .373 . 368 .337 .244 .181 : ةيياشملا

 .503 .498 .477 . 390 : ةلكاشملا

 .305 : عملا

 . 367 : اهؤامسأ ةقتنملا

 .427 :رجرلا روطشم

.476 .304 .3 

 .448 .441 :302 :ربمملا
 .514 .427 : عرصملا

 . 391 : اهؤامسأ ةفرصملا

 ةداضملا : 37١ . 376.

 .514 .510 .507 .503 .485 .481 . 480 : ةعراضملا

 .هه0 2417 .,2384 .335 . 206 . 205 : فاغملا
 . 206 . 205 : هيلإ ثافللا

 .203 : يلمجلا فاشملا

 . 205 : لوألا فافملا

 , 367 : ةفعافملا

 .322 .205 .201 .187 .186 181 : نومضملا
 .376 ١375 . 374 .373 . 371 .370 , 335 2 334 .؛ 183 . 182 : ةقباطملا

7.» 379.: 380. 383. 384: 392. 484. 

 , 367 : ةقراطملا

 .423 .422 373 : بلاطملا
 , 448 . 441: ةعواطملا

 عمطملا : ٠359 360 .
 .524 :413 2404 .390 , 367 , 364 . 180 : ةرهاظملا
 .380 377 : ةداعما
 . 508 . 499 . 403 . 402 . 401 . 400 , 399 . 396 , 217 . 216 : ةلداعملا

07 

 . 310 : فراعملا
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 .518 .375 .373 .322 .249 .182 : يناعملا

 . 337 : ةيروهمجلا يناعملا
 . 271: ةئداملا يفاعملا
 183 : ظافلألا تاوذ يناعملا
 . 439 : ةيرمشلا يناعملا
 .373 0337 : ةيعانصلا يفاعملا

 . 293: ةلباقحلا يناعملا
 .342 2( 341 : ةدرفملا يملاعملا

 . 337 : ةئشانلا يفاعملا
 . 386 : ةضراعملا

 .485 .443 :رجعملا
 .482 :452 2442 .429 .334 .217 . 214 : لوقعملا

 . 437 : عاستالا لوقعم
 . 205 : مسالا لوقعم

 480 : لومعملا
 . 211 . 210 : 209 .200 .199 .198 :193 .185 .183 :ىنعملا

 . 249 . 244 . 238 ؛. 236 . 235 . 229 .228 ؛غ216 .213 «. 2

1 . 262: 267. [27:. 278. 279. 280. 287. 2291. 300 . 

1 : 304. 312. 313. 323. 325. 329. 333. 335. 350. 

 .374 :373 . 371 .367 .362 ؛:1]36 .360 2355 :.354 3

5 378. 384. 386: 2387 [391. 395. 399. 400. 407 

 .442 ؛:ة441 ؛غ435 , 434 ؛:432 2424 2.428 .416 غ:414 .2

3 . 2447 449. 2454 2456 2463,. 477. 482. 500. 516. 

2 ,» 524. 

 . 443 : يغالبلا ىنعملا
 .466 :381 .374 .373 .368 .337 .181 : يررهمجلا ىنعملا

 . 181 : ثداحلا ىنعملا
 .3514 .466 :381 .؛:374 .:373 2368 .337 , 181 : يعانصلا ىنعملا

 002 : ماعلا ىنعملا

 .403 396 : لكلا ىنعملا
 .287 : طيسبلا يلكلا ىنعملا

 6غ(



 371 : بكملا ىنملا

 . 271 : درفملا ىنعملا

 .235 ء 181 : ئشانلا ىنعملا

 . 309 : دحاولا ىنعملا

 ,385 +383 : 382 : ةيلاغلا

 .383 : تاطلغملا

 .210 :195 .183 .182 -: ةلضافملا

 .515 : لصفللا

 , 203 : لوعفملا

 .440 :. 234 :.204 .؛. 203 .202 .20] : هب لومفملا

 .440 : يناثلا لوعفملا

 ,378 , 292 2290 . 287 : لباقملا

 . 396 : 363 , 350 . 349 . 348 . 346 2345 :؛ 291 ؛ 261 :. 199 : ةلباقملا
2 425. 499., 

 .498 ,477 . 237 : ةبراقملا

 .394 : ةلاقملا

 . 420 : تاماقملا

 .508 .401 .396 ,392 .391 2385 :.382 21381 : ةمواقملا

 2386 .385 2369 : ةضياقملا

 5311 6308 : ةمدقملا
 . 321 : ةيثزحلا ةمدقملا

 .409 : لوقلا ةمدقم

 . 252 : ةيرعشلا ةمدقملا

 .321 : ىريكلا ةمدقملا

 .313 « 249 : ةيلكلا ةمدقملا

 . 312 : ىربكلا ةللكلا ةمدقملا

 . 252 : ةبذاكلا ةعرتملا ةمدقملا

 .517 .514 ؛511 ,195 .188 : عطقملا

 . 505 : ةعوطقملا

 ,395 2384 : ةلوقملا

 .364 : 338 . 199 : تالرقملا

 . 382 : ةيلوقملا
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 . 272 . 262 . 249 . 248 . 229 . 221 . 220 . 210 . 209 . 202 : لوقمملا

 .376 .367 .341 .324 .321 .313 .312 .301 .277 ؛. 3

8 . 382. 414. 429. [44.: 480. 483. 499. 509. 

 .383 . 340 :رهوجلا ةلرقم

 .339 : عضولا ةلوقم
 .392 :384 .382 .381 .370 : ةأفاكملا

 ,.. 368 : ةيملالملا

 .. 2 : يمئالملا

 , 293 : ةسبالملا
 , 456 : ةظحالملا

 . 263 : موزلملا
 .378 : 335 : ةكلملا
 . 179 : ةيايبلا ةكلملا

 .38ق1] .333 .249 .248 .245 2, 237 . 218 : ةلئاملا

 ., 290 , 274 : عنتمملا

 . 274 : تاعنتمملا

 .293 . 291 . 290 : نكمملا

 .5لق . 517 .477 2409 . 403 : 401 . 399 2397 . 244 . 239 : ةبساملا

9 

 .396 . 221 : ةيلكلا ةبساملا

 .183 : ةيصاخملا

 .404 .غ395 .392 .391 ,. 231 . 230 : ةرظاخلا

 .374 .370 5236 : ةرفاملا

 ةيزفانملا : ٠368 383 ...
 ..383 .371 : يرفانملا

 .179 : جهانلا

 , 200 .195 .180 : عزملا

 ,366 . 293 : قطنملا

 . 180 : برعلا قطنم

 . 291 6 290 : ةرابعلا جنم
 . 463 ؛ 458 . 351 327 ؛. 210 :. 207 . 206 ؛ 205 , 201 , 192 : عيهلا

57. 
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 . 192 : يغاللا عبهملا

 .197 .189 . 180 : ةيئزحلا داوملا
 . 399 : ةصاخلا داوملا
 . 421: ةيصخشلا داوملا
 . 394 : دراوملا

 .517 ؛2516 .515 .514 :.511 .509 . 508 . 356 : ةنزاوملا

 . 286 : ةعضاوملا

 . 404 : 395 : 394 . 392 . 390 . 368 . 367 . 366 .365 . 364 : ةأطاوملا

 390 .374 : ةقفاوملا
 . 359 : عشوملا
 , 208 : 207 : توصوملا
 440 ,:. 202 : لوصوملا

 .308 : 306 . 291 : 289 . 287 : مضوملا

 عوضوملا : 180 . 218 . 228 . 235 . 244 . 260 . 262 .١ 271 . 274 . 290 .

.464 .424 2391 2386 .370 .369 . 7 

 239 ++ يروهدملا :عيساولا
 . 204 . 203 . 202 . 201 .195 .188 .187 .185 .183 .181 : ئطوملا

 .غ321 :316 .313 .312 .311 2.287 .212 .210 . 207 : 5

3 . 327. 330. 332: 2340 2350 353., 2360 2368 375. 

 :448 :444 2442 ؛غ441] .:430 2416 ؛ 1 395 :غ390 . 81

6 . 457. 2464. 2466 2472 2476 2477 [481. 2482 485. 

0 :. 2.496 498. 499 , 502 . 506 . 508 . 3509 . 514: 517: 

08 

 .412 :402 378 : ينولا

 , 468 :رثنلا

 .286 .: 203 :وحنلا

 ,439 : ءادنلا

 . 237 . 236 ؛ 231 230 .219 .:199 .197 .196 .195 ,188 :ةبسنلا

 :351 : 350 2346 .344 :340 .غ2321 . 288 .2 264 2263 ,( 4

3. 354. 2355 360 2 2374 2382 2397 398. 403. 421.: 

 .518 :517 2477 , 47656 :474 2457 .هه8 :. 0
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 , 203 : ةيفاضالا ةبنلا
 .312 : ةيبشلا ةبسللا
 .198 : قابطلا ةبن
 .198 :ريظلا ةين
 .524 ؛485 .472 .400 .354 .263 . 229 . 219 : بسنلا
 .430 . 329 : ةيصوصتلا
 .359 .352 :346 .342 .341 .337 .237 . 236 : ماظنلا
 .351 :349 ,345 : 344 : يعيطلا ماظنلا
 . 328 :300 + 287 : 286 : 249 ؛230 218 .217 .213 . 206 : رظنلا

 ١401 395 :377 :.374 :373 :؛372 :.352 . 343 :340 9
 . 446 425 423 ؛.422 417 .413 .408 02407 .406 : 5
8 . 465: 469. 482 497. 501 : 518 

 .373 ؛غ2355 .,335 .333 2328 .327 .291] .213 «, 210 : تايرظنلا

7 . 398., . 

 .360 2 8 : 327 : 238 , 206 :. 195 .188 .180 . 9 :مظنا

6 387. 2,398 400. 2406 2409 424 . 440 443. 458 ., 

8 . 2.509 514. 519. 

 . 327 : ةيلصألا موظنلا
 .328 : ةيلصألا ريغ موظنلا
 ,450 .378 . 264 :ريظنلا

 . 422 ؛ 416 : 415 :. 267 ؛. 263 ؛ 252 . 249 . 244 . 219 .191 : نفلا

3 . 502. 

 .502 . 219 : 195 : ةقطانلا سفلا
 .497 .335 . 208 :ينلا
 .522 . 521 520 .519 .518 .517 . 484 . 429 .425 .424 :دقلا

 . 494 : صقنلا
 .308 307 .306 . 292 : 276 . 266 : ضيقلا
 .310 .307 . 208 : ةركتلا
 .511 .409 408 . 407 . 406 : ةيابلا
 : جبنلا

.517 .472 .456 .451 .443 .377 .327 .307 .207 . 0١ 

 يغالبلا جبنا : 84
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 . 192: ينايلا جبلا
 . 291 : يعانصلا جبنا

 4 : ليلحتلا جبن

 . 0 : فذحلا جبن

 .182 :دقنلا جن

 . 186 : مسالا لقت جين

 355 : يبنلا

 197 . 195 . 190 .188 :187 .186 .185 .183 :.182 .180 :عرتل
 8 . 199. 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 ١ 206 . ١207

8 : 209: 210 213 214: 215 : 218. 221: 229 . 230 . 
 . 264 ١ 263 :؛ 261 : 260 . 252 .248 .245 2244 :237 5

 . 277 6. 267 : 268. 2269 270., ١272 273 . 274 ١ ١276
 8 279. 2.280 ١286 288 : 289 : 290 , 293 . 294 . ١295

6 . 297 . 298 . 299 . 300. 301. 302 . 303 . 5304 305 . 
6 . 308. 309. 2310 311. 312, 313. 316. 317. 321. 

 3 : 2324 325. 326. 327: 330: 331. 332. 333 334-١
335 . 2338 339. 340. 2344 350. 351. 353: 354. 355: 

 6. 359 : 360: 361: 362: ١363 2365 366: 367 ١ ١368
 1384 :383 .382 ؛381] :379 2378 9. 370. 2375 ١8377

5 , 387: 388. 2389 390. 391. 392. 2393. 395, 396: 
7 .: 400. 2401 403. 404 . 405 . 406 . 407 . 408 . 409 . 
 .427 ؛:422 4ف4كلآ كلت 2416 2415 414 2413 ء4لإ 0
 .هكو ىجو 448 . 446 444 .442 2437 ,431 .430 . 9
 : 482 ؛ 481 4480 قت8 .477 .476 .472 2464 .457 6
5 . 2486 2487 488. 489. 490., 492 494. 495, 496 
 : 508 ٠ 506 ؛ 505 . 504 ؛ 502 , 501 .500 ,499 .2498 .7
 .519 2 كت17 516 ؛:4[5 .513 .:51! 9

 .392 2364 .311 : 289 :ريخألا عرتلا
 .413 : صخألا عونا
 .498 2437 .424 . 290 :مسقلا عونلا
 .501 .:414 2 266 . 262 . 221 : طسوخلا عولا
 ,413 :٠ كرتعملا عونلا

 .401 : 377 .364 . 340 . 293 2,2 291 2,2 290 , 289 . 189 : طيسولا عونلا
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 , 464 : ءاجحلا

 .495 : لصولا ةرمه

 . 220 : ةئيهلا

 . 421 .: لولا

 دس وال

 . 293 . 291 . 290 : بجاولا

 , 190 : ةيناقلا واو

 . 394 :392 .375 ,374 . 340 ؛339 , 263 . 214 . 203 : دوجولا

7 . 408. 410. 

 . 274 : يلقعلا دوجولا

 . 274 : يبحلا دوجولا
 . 340 : قلطملا دوجولا

 ,484 444 . 442 . 441 : هرجرلا

 . 9 : يحولا

 .300 : بللا ةروص يف بامجيالا دورو
 .297 : حدملا ةروص يف مذلا دورو

 .,514 .509 .408 .407 . 218 : نزولا
 .464 ؛ 228 ؛.190 : فمرلا
 .472 .2360 ؛355 ,354 .219 ,195 : لصولا
 . 263 . 236 : ةلصرلا

 : 328 :327 :. 321 . 312 : 307 , 306 ؛ 305 . 293 . 290 .197 : مضولا
337. 338. 339. 340. 345. 2346 350, 351. 362: 364: 
 2403 :392 ,387 ؛,386 2383 .381 .378 2375 2370 . 9
6 : 407. 417. 2485 494. 2498. 509 514. 521: 524: 
5.25 

 .514 ,482 :287 , 202 .201 :186 : يروهمجلا عضولا
 .482 . 186 : يعانصلا عضولا

 .303 . 302 :ريكذتلل ثينألا لكش عضو

 .303 302 : ثينأتل ريكذتلا لكش عضو

623 



 .301 : بلطلا لكش مضوم ربخلا لكش عضو
 .302 .301 :ربخلا لكش مضوم بلطلا لكش عضو

 . 303 :٠ درفملا لكش عضوم عمجلا لكش عضو

 .303 : عمجلا لكش عضوم درفملا لكش مضو
 .304 : لوألا لاملا لكش عضوم قسشملا لكش عضو
 .304 : قنتشملا لكش عضوم لوألا لاثلا لكش عضو
 , 296 : حدملا مضوم مذلا مضو

 . 296 : مذلا عمضوم حدملا مضو
 . 293 : هلباقمو مذلا عضوم حدملا عضو

 . 306 :رثكألا ىلع لادلا ظفللا عضوم لقألا ىلع لادلا ظفللا مضو
 . 306 : لقألا ىلع لادلا ظفللا عضوم رثكألا ىلع لادلا ظفللا عضو

 . 280 . 204 : ةيئاعولا

 ميس ي حج

 ,307 : نيقبلا
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 عجارملاو رداصملا سرهف

 , 1955 /ةرهاقلا /فراعملا راد :/نانع هللا دبع دمحم : يقحت : بيطخلا نبال ةطاحالا

 1582 : مقر طابرلاب ةماعلا ةنارخخلاب طوطخم : ةطاحالا
 . 1968 /3 ط /ةيرصملا ولجنألا ةبتكم /ْنامُأ ناثع .د : قيقحت : يبارافلل مولعلا ءاصحا

 . 1964 /2 ط /قشمدب ركفلا راد /رتشألا حلاص .د : قيقحت : يلوصلل يرتحبلا رابخأ

 . ثوريب /ةعابطلل يراجتلا بتكملا /ةعومجملا : قيقحت . يلوصلل مامت يبأ رابخأ
 ط /فراعملا ةككم /يرارجلا سابع .د : فيلأت : هاياضقو هرهاوظ لالخ نم ينرغملا بدألا
 . برغملا /19729 م1

 /ةرهاقلا /رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا نجل ةعبطم /ةعومجملا : قيقحت : يرقملل ضايرلا راهزأ
39 
 . ةرهاقلا /1954 /فراعملا راد /رقص دمحأ : قيقحت . ينالفابلل نآرقلا زاجعا

 /ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئيحلا /يرايبألا مهاربا : قيقحت . جاجزلل نآرقلا بارعا
4 
 .2 ط /يثكرزلل مالعألا

 /1 ط /فلؤملا /يشكارملا مهاربا نب سابعل مالعألا نم تاغأو شكارم لح نمي مالعإلا
6 . 
 ةخسن نع ةروصم /يشكارملا مهاربا نب سابعل مالعألا نم تايغأو شكارم لح نمي مالعالا
 . هللا دبعنب زيزعلا ديع ذاتسألا كلم يف طابرلاب ةماعلا ةنارخلا
 , 1963 /ةيرصملا بتكلا راد : يناهفصألل يناغألا
 . 1970-1974 /رشنلاو فيلأتلل ةماعلا ةئيحلا : يناهفصألل يناغألا
 . ةرهاقلا /1962 /فراعملا راد /يودب فارشا /نيعبسلا هداليم ديع يف نيح هط ىلإ
 . 1926 /2 ط /ةيرصملا بتكلا راد /يلاقلل يلامألا

 /ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد /يهاربا لضفلا وبأ دمحم : قيفحت . يضرلا فيرشلل ىّضترملا يلامأ
 .1954 /1 ط
 ةماعلا ةنازخلاب ( طخم ) يمالجسلا كرايم نب دمحأ : ماعلا ةلالد يف ليق ام عامسب ماهفألا ةرانا
 .ك 1081 مقر
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 . 1969 /ةرهاقلا /ينالقعلا رجح نب ظفاحلل رمغلا ءاينأب رمعلا ءابنأ

 : قيفحت ( جارسلا حيلم نبا) يبسيقلا دمحأ نب دمحم هللا دبع يلأل براسلاو يراسلا سنأ
 1970 /ساف /سماخلا دمحم ةعبطم /يسافلا دمحم

 يبافلا يبلاعثلا مساقلا ينأ نب هللا ديبع دمحم يبأل يلحلا ةديصق هتنمضت ام ىلع يلجتلا راونأ
 . برغملا /طابرلا /394 : مقر ةيكلملا ةنازخلاب ( طخم ) يرئازحلا

 /1936 /ةينطولا ةعبطملا /يلالفلا يمشاحلا دمحم : قيقحت . عرز ينأ نبال برطملا سينألا
 . طابرلا
 . طابرلا /ىق 222 مقر ةماعلا ةنازتملاب عومجم نمض ( طخم ) يسرافلا يلع ينأل حاضيالا

 . 1945 ,/فرامملا ةلاكو ةعطم /اشاب ليعامسا : نونظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيا / 2 08 م1 500 5305 1 1 - :

 تت ب هلا

 .ه1328 /رصم /ةداعللا ةعبطم /يديحوتلا نايح ينأل طيحملا رحلا

 /) ط /ةداعسلا ةعبطم /يناكوشلا يلع نب دمحم : عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا
08 

 ةعبطم /ديمحلا دبع دماحو يودب دمحأ دمحأ : ليفحت . ذقنم نب ةماسأل رعشلا دقن يف عبدبلا

 . 1960 /رصم /هدالوأو يلحلا ىفطصم

 معنملا دبع دمحم : ( ناييلاو دقنلاو بدألا يف هئارتو زتعملا نبا ) باتك نمض زتعملا نبال عيدبلا
 .1950 /2 ط /حاجنلا ةبتكم / يجافخ

 . 1967 /ةرهاقلا /ةيبرعلا ةضبنلا راد /يودب : قيقحت . انيس نبال ناهربلا

 ىسيع ةعبطم /مهاربا لضفلا وبأ دمحم : قيقحت : يشكرزلا نيدلا ردبل نآرقلا مولع يف ناهربلا
 : . 1956 لرصم /يلابا

 ةعماج ةعبطم /يثيدحلا ةحيدخو بولطم دمحأ : قيقحت . بهو نبال نايبلا هوجو يف ناهربلا
 .1967 /] ط /دادغب

 . 1966 /1 د /ةرهاقلا /يطويسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 ط /رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل /نوراه ماللا دبع دمحم نيقحت : ظحاجلل نييبتلاو نايبلا
1/ 1950. 

 .توريب /1972 /5 ط /ةدوعلا راد /ةنابط يودب : يلبرعلا نايبلا

 تبع هولا جت

 . سنوتب ( طخع ) ينجاطرقلا مزاحلا ضورعلا يف فيلأت
 , 1957 /لالحلا راد /فيض قوش ةعجارم ط /ناديز يجرحل ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات

 /1962- 1959 /فراعملا راد /راجنلا ديمحلا دبع ةمجرت « نالكورب : يثرعلا بدألا خيرات
  ةرهاقلا
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 . 1959 /5 ط /1 ج /ةيرصملا ةضينلا ةبتكم /نسح مهاربا نسح : ييسايسلا مالسالا خيران

 . توريب /1968 /1 ط /راونألا راد /ةيادلا ناوضر : سلدنألا يف يندألا دقنلا خيرات
 /1971 /1 ط /ةلاسرلا ةسؤم  ةنامألا راد /سابع ناحإ : برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات
 . توري

 /ةليوس نيلكاج : قيقحت . يعاقصلا رخفلا ينأ نب هللا لضف : نايعألا تايفو باتك يلات
 . 1974 /ةيرعلا تاساردلل يبنرفلا دهعملا

 . توريب /يبرعلا ثارثلا ءايحا راد /يبهذلل ظافحلا ةركذت

 . خيرات نودب /ةرهاقلا /2 ط /يجناخلا ةبتكم /نانع هللا دبع دمحم : ةيمالسا مجارت

 /( ةيدمفا) ةلاضف ةعبطم /يملالفلا ميركلا دبع : قيفحت . ينايزلا مساقلا ينأل ىّريكلا ةناججرتلا
7 
 , 1971 /رشنلل ةيسنوتلا رادلا /يناجرحلا تافيرعت

 . ةرهاقلا /فيلأتلا ةنجلا /يجنطلا تيواتنب : قيقحت . نودلخ نبال نودلخ نباب فيرعتلا
 .د1345 مقر طابرلاب ةّماعلا ةنازخلاب ( طخم ) نودلخ نياب فيرعتلا

 . 1961 /ةيبرعلا لودلا ةعماج /ايلعلا ةيبرعلا تاساردلا دهعم /يبساقلا دمحم : برغملاب فيرعتلا

 . توريب /1932 /2 ط /يبرعلا باتكلا راد /يقوقربلا حرش . ينيوزقلل صيخلتلا

 /ةيرصملا بتكلا راد /يركبلا ديبع ينأل ( يلاقلل يلامألا ١ باتك نمض يللاقلا ماهوأ ىلع هيبنثلا
 .,1926 /2 ط

 .دنلا /1926 /1 ط /ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعيطم /ينالقسعلا رجح نبال بيذبتلا بيذبت

 كا ع ص

 .1952 /2 طا /ةيرصملا بتكلا راد /يطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا
 /1968 /10 ط /رشنلاو ةعابطلل ةيرصعلا ةعبطملا /ينييالغلا خيشلل ةيبرعلا سوردلا عماج

 . توري

 ةعابطلل روصنملا راد /يضاقلا نبال ساف ةنيدم مالعألا نم لح نم ركذ يف سابتقالا ةوذج
 . 1973 (/ةقارولاو

 . ةيرجحلا ةعبطملا ... سابتقالا ةوذج

 .3813 مقر ةيكلملا ةنارخلاب ( طخم ) ... سابتتالا ةوذج

 . توريب /1965 /ركفلا راد /يمشاهلا دمحأل بدألا رهاوج

 /1356 /1 ط /ةيبرعلا ةعبطملا /يدبعلا يفوناكلا هللا ديبع 'يبأل لاجرلا مجارت يف لاكلا رهاوج
 . برغملا
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 هلا ع ك0

 يف نيسح هل ىلإ ) باتك نمض . يودب ”: رعشلاو ةغالبلا يف وطسرأ ةيرظنو ينجاطرقلا مزاح
 .(..نيح هطا ىلإ :رظنأ) (نيعبسلا هداليم ديع

 . راطعلا دمحم نب نسحلا : عماوجلا عمجل يلجلا حرش ىلع ةيشاحلا
 /1 ط /رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا /سنؤم نيسح : قيقحت ءرابألا نبال ءاريسلا ةلحلا
3 . 
 . ثوريب /1355 /ةابحلا ةبتكم راد /نالسرأ بيكش : ةيسلدنألا رابخألا يف ةيسدنسلا للحلا
 . 1977 590 : اهقر نيتحسن يف سافب نيبورقلا ةئازخم ( طخم ) يمتاحلل ةرضاحملا ةيلح

 . يعوسيلا وخيش بألا : قيقحت ء يرتحبلا ةساح
 حيبص يلع دمحم ةعبطمو ةبتكم /يجافخ معنملا دبع دمحم : ةعجارمو قيلعت : مامت ينأ ةساح
 .1955 /هدالوأو

 . 1345 /ةيناثعلا فراعملا راد /يرجشلا نبا ةساح

 . 1974 /طابرلا /نورقشنب دمحم ( ةيسنرفلاب ) يساطولاو ينيرملا رصعلا يف ةيركفلا ةايحلا

 هم هه 0

 حيقنت ٠ شونرذآ شائرذآ : قيفمت ( سلدنألاو برغملا ءارعش مق ) يناهفصألل ةديرخلا
 . 1971 /رشنلل ةيسنوتلا رادلا /ةعاجلاو يقوزرمللا دمحم : ةدايزو

 , ةرهاقلا /1347 /ةيربملا ةعابطلا ةرادإو ةيفلسلا ةعبطملا : رشن . يدادغبلل بدألا ةنازخ
 . 1955 /2 ط /ةيرصملا بتكلا راد /راجتلا يلع دمحم : قيقحت ٠ ينج نبال صئاصخلا

 . 1959 /ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ( ةيبرعلا ةمجرتلا ١) يودب : قيقحت .وطسرأل ةباطخلا
 . ةرهاقلا /1954 /ةيريمألا ةعبطملا /ملس دمحم : قيقحت ( قطنملا /ءافشلا ) انيس نبال ةباطخلا

 هس كك اسس

 ةبتكم راد /ةعومجملاو سابع ناسحإ : ةمجرت /موابنرغ فائسوغ : ينرعلا بدألا يف تاسارد
 . توريب /1959 /ةايحلا

 بتكلا راد /قحلا داج ديعس دمحم : قيقحت . ينالقسعلا نيدلا باهشل . ةئماكلا رردلا

 .1966 /2 ط /ةثيدحلا
 /1970 /1 ط /ثازتلا راد /روتلا وبأ يدمحألا دمحم : قيقحت : يضاقلا نبال لاجحلا ةرد
 . ةرهاقلا

 . 1936 /ةيبرغملا ايطلا ثاحمألا تاعوطم /شولع : قيقحن ...لاجحلا ةرد

 . برغملا ط /تيواتنب قيقحت زاجعالا لئالد
 . 1369 /ناوطن ط /ةدوس نبال برغملا خرْؤم ليد
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 .رصم /1329 /1 ط /ةداعلا ةعطم /نوحرف نبال بهذملا جايدلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم /ناوطع نيسحو عافت دمحم : قيقحت . ةمره نب مهاربا ناويد
 1969 /قشمدب

 . 1891 /توريب /ةيكيلوثاكلا ةعبطملا /يناحلاص نوطنأ : حرشو نيفحت . لطخألا ناويد
 , 1969 /توريب /قرشملا راد /لطخألا ناوبد

 . 1970 /دادغب /ناميالا ةعيطم /يزعلا دمحأ دجام : قيقحت : يلصوملا قاحسا ناويد
 ةيقارعلا ةعابطلاو رشنلا ةكرش /يلبحدلا ميركلا دبع : قيقحت : يلؤدلا دوسألا يلأ ناوبد
 .1954 /1 ط /ةدودها

 . 1945 /ةيرصملا بتككلا راد /نيلذملا راعشأ ناويد

 . بادآلا ةبتكم /ةيجذوفلا ةعبطملا /نيح دمحم : قيقحت .ربكألا ىشعألا ناويد
 . توريب /ةيملعلا بتكلا راد /ينميملل ( ةيبدألا فئارطلا ١ باتك نمض يدوألا هوفألا ناويد
 . 1964 /ةرهاقلا /2 ط /فراعملا راد /مهاربا لضفلا وبأ دمحم : قيفحت  سيقلا ئرما ناويد
 .1960 ل/رداص راد / ممن فسوي دمحم |: قيقحن .رجح نب سوأ ناويد

 . 1963 /فراعملا راد /يقريصلا لماك نسح : نيقحت : يرتحبلا ناويد

 . 1963 /توريب /ةفاقثلا راد /يولعلا نيدلا ردب : قيقحت .راشب ناويد

 . ةرهاقلا /1964 /فراعملا راد /مازع هدبع دمحم : قيقحت : مامت يلأ ناويد
 .1957 /1 ط /ةيرصملا بتكلا راد /ةعومجملا : قيقحت .زعملا نب ممت ناويد

 ,1964 /رداص راد /ريرج ناويد

 . كامكلا ناثع : قيقحت + ينجاطرقلا مزاح ناويد

 . ةجوخلب بيبحلا دمحم : قيقحت .٠ ينجاطرقلا مزاح ناوبد

 .1961 /رداص راد /ناسح ناويد

 . قشمد /1956 /ةيمشاحلا ةعبطملا /دعسأ دمحم : قيقحن : يرعملا ةنيصح يلأ نبا ناويد

 .1967 ل/رداص راد /ةثيطحلا ناويد

 .1897 /ىربكلا ةيمورب عبط /يلليراي ايكوتيتسلج :٠ قيقحت :ء سيدمح نبا ناويد

 . 1951 /قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا تاعوبطم /مدرم ليلخ : قيقحت ء سويح نبا ناويد

 . 1960 /ةيردنكسألا فراعملا ةأثنم /يزاغ ىفطصم دبلا : قيفحت ٠ ةجافخ نبا ناوبد
 , 1963 م/رداص راد /ءاستخلا ناويد

 , ( يبرعلا بدألا يف تاسارد) موابنرغ باتك نمض « يدايالا داؤد يبأ ناويد

 . 1962 /توييب /ةفاقثلا راد /مجن فسوي دمحم : قيقحن ٠ يعارخلا لبعد ناوبد

 /ةيلكلا ةعبطمب جربمك ةقفن لع عبط /يتنراكم سيه يزنه ليلراك : هححص . ةمرلا وذ ناويد
7 
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 . توري /يلرعلا تازتلا ءايحا راد / ملم فيرش دمحم خيشلا : حرش . يمورلا نبا ناويد

 . 1973-1974 /باتكلل ةماعلا ةيرصنلا ةثيلا /راصن نيسح : قيفحت : يمورلا نبا ناويد

 , 1964 م/رداص راد /ريهز ناويد

 .1957 مرصمب ةضبلا ةعبطم /مظعلا دبع ٍلع : قيقحن :نوديز نبا ناويد

 .1945 /ةيرصملا بتكلا راد /دنزلا طقم ناويد

 .1964 /رداص راد /لءوملا ناويد

 . توريب /تاعوبطملل يملعألا تاروثنم /يضرلا فيرشلا ناويد
 . 1970 /تثوريب /ةفاقثلا راد /سابع ناحا :٠ قيقحت . يربونصلا ناوبد

 /بلحب ينرعلا باتكلا راد /بيطخملا ةيردو لاقصلا ينطل : قيقحت ٠ ( ةمتت ) يربونصلا ناوبد
 .1971 /إ ط

 .1961 /توريب /رداص راد /ةفرط ناويد

 . 1968 /قشمد /نسح ةزع : نيقحن « حامرطلا ناويد

 , 1963 /رداص راد /ليفطلا نب رماع ناويد

 . 1977 /( برغملا) ةلاضف ةعبطم /يجرزخلا ةكتاع : قيقحت . فتحألا نب سابعلا ناويد
 . 1959 /ةيورعلا راد ةبتكم /خافنلا بتار دمحأ : قيقحت . ةئيمدلا نب هللا دبع ناويد

 .رداص راد /ساحيحلا ينب دبع ناويد

 /1 ط /رصمب يبلحلا ينابلا ىفطصم ةعبطم /راصن نيسح : قيقحت : صربألا نب ديبع ناويد
11057 

 . 1965 /قشمد ةعماج ةعبطم /لصيف يركش : قيقحت : ةيهانعلا يلأ ناويد
 . توريب /قرشلا راد ةبتكم /نسح ةرع : قيقحت . جاجعلا ناويد

 /دادغي /عبطلاو رشنلل ةيروهمجلا راد ةكرش /ديبعملا رابج دمحم : قيقحت ١ ديز نب يدع ناويد
35 

 ةعماج /بادآلا ةيلك ةلحع /بولطم دمحأو يثارماسلا ميهاربا : قيقحت . مازح نب ةورع ناويد
 .196) /4 4 /دادغب

 .1961 /رداص راد /ةميبر يلأ نب رمع ناويد

 . قارعلاب مالعالاو ةفاقثلا ةراّزو /ناعطلا مشاه ةعنص : يديبزلا برك يدعم نب ورمع ناويد

 . ةرهاقلا /ىَربكلا ةيراجتلا ةبتككملا /يبلش فوؤرلا دبع : قيقحن ٠ ةرتتع ناويد
 /قثمدب يسنرفلا دهعملا تاعوبطم /ناهدلا يمام : قيقحت :. ينادمحلا سارف يبأ ناويد
4 . 

 .1936 /1 ط /يواصلا ةعطم /يواصلا ليعامسا هللا دبع : قيقحت . قدزرفلا ناويد

 /توريب /1 ط /ةفاقثلا راد /بولطم دمحأو يلارمالا ميهاربا : قيقحت . يماطقلا ناويد
1000 
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 . 1930 /رئازحلا /لانوبراك لوب ةعبطم /ييرزته سرب : قيقحت .٠ ةزع ريثك ناوبد

 . 1970 /دادغب /ةيروهمجلا راد ةعبطم /ظوفحم دمحم ةيريخ : قيفحن . مجاشك ناوبد

 . 1962 /تيوكلا /سابع ناسحا : حرش . ديب ناوبد

 .1961 /رداص راد /يرعملل تايموزللا ناويد

 . 1938 /توريب /2 ط /ينرعلا باتكلا راد /يقوفربلا نمحرلا دبع عضو . يبتخلا ناويد

 . 1930 /رصمب ةداعلا ةعبطم /يقوقربلا نمحرلا دبع عضو . يبتحلا ناويد

 . ةرهاقلا /فراعملا راد /ناهدلا يماس : قيقحت . ديلولا نب ملسم ناويد

 .1961 /رداص راد /لرتعلل نبا ناويد

 1925 /ةيرصملا بتكلا راد /يمليدلا راهم ناويد
 ,1963/ رداص راد /ينايبذلا ةغبانلا ناويد

 .1968 /توريب /ركفلا راد /لصيف يركش : قيقحت . ينايبذلا ةغبانلا ناويد

 . 1964 /قشمدب يمالسإلا بتكملا تاروشنم /1 ط /يدعجلا ةغبانلا ناويد

 .1932 /1 ط /ةيرصملا بتكلا راد /نايش يتب ةغبان ناويد

 . توريب /يبرعلا باتكلا راد /يلازغلا ديحملا دبع دمحأ : قيقحت . ساون يبأ نازيد
 . 1964 /رداص راد /يبلدنألا 'ىناه نبا ناويد
 /قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا تاعوبطم /ناهدلا يماس : قيقحت . يتثمدلا ءاوأولا ناويد
0 . 

 .1973 /دادغب /دسأ ةعبطم /نمافلا حلاص : ةعنص ٠ ةيرئطلا نب ديزي ناويد

 نأ تح

 . ( عبارلا مسقلا ١ 112 مقر طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ( طخم ) ماسب نبال ةريخذلا
 .( هلع تفقتوو هلم عبط ال هتاعبطو هيفقحم عيمجي ) ةلكتلاو ليذلا

 . 21586 : مقر طايرلاب ةماعلا ةنارتملاب ( طخم ) ةلمكتلاو ليذلا

 ءايحا راد/يتشمدنا ينيسحلا نساحلا وبأ ظفاحلا هذيملت : فيلأت : يبهذلل ظافحلا تاقبط لبذ
 . توريب /يبرعلا ثازتلا

 متسع زر مما

 . عزملا ققحم ىلإ نيكريس داؤف روتكدلا ةلاسر
 نيدلا ماسح نمحرلا دبع : فيلات .٠ ءاجهلا ىلإ حيدملا نم يديشخالا ثايروفاك بط يف ةلاسر

 .1972 /1 ط /ةنامألا راد /مجن فسوي دمحم : قيقحت .٠ يمورلا هداز

 . ةرهاقلا /1967 /3 ط /فراعملا راد /'ىطاشلا تنب : قيقحت . يرعملل نارفغلا ةلاسر
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 يبنتملا تاقرس نع ةنابالا) باتك نمض بحاصلل يبنملا ئوام نع فشكلا ةلاسر
 . ةرهاقلا /1961 /فراعملا راد /يقومدلا ميهاربا : قيفحن ٠ ( يديعلل

 تلصلا يأ نب زيزعلا دبع نب ةيمأل ( تاطوطخلا رداون) ةلسلم نمض ةيرصملا ةلاسرلا
 /1951 /1 ط /رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا نجل ةعبطم /نوراه ماللا دبع : قيقمت . يسلدنألا
 . ةرهاقلا

 .21128 مقر طابرلاب ةماعلا ةنازحلاب ( طخم ) يرهبألا نيدلا ريثأل قطنملا يف ةلاسر

 .1969 /رداص راد /مجن فسوي دمحم : قيقحت . يمتاحلل ةحضوملا ةلاسرلا

 ةعبطم /( يطائرفلا ) ينبسلا فيرشلا مساقلا يبأل ةروصقملا نساحم نع ةروتسملا بجحلا عفر
 .1344 /لرصمب ةداعسلا

 .344 : مقر ةيكلملا ةنازخلاب ( طخم ) بجحلا مفر

 . 1962 /طابرلاب ةيكلملا ةعبطملا /رمحألا نبال نيرم ينب ةلود يف نيرسنلا ةضور
 . 1964 (/طابرلاب ةيكلملا ةعبطملا /يزاغ نبال نوتيزلا ةسانكم رابخأ يف نوتحلا ضورلا
 لوألا : برغملاب نيتخسن يف ( طخم ) يشكارملا ءانبلا نبال عيدبلا ةعانص يف عيرملا ضورلا
 , 2515 : مقر تنوركمت ةنازمب ةيناثلاو .3172 : مقر طابرلاب ةماعلا ةنارخلاب

 كا 1

 .تورب 1972 /4 ط /ليجلا راد /كرام يكز : نيقحت . يرصحلل 'بادآلا رهز

 مصمسا سس سم

 02 [رصم / يجافنملا تانس نبال ةحاصفلا ِس

 . ساق /ةيرجحلا ةعبطملا /يناتكلا رفعج نب دمحم سافنألا ةولس
 .رصم [/نورقشنب ةعبطم /دعس فوؤرلا دبع هط : قيقحن : ماشه نبال ةيوبنلا ةريملا

 د ش تت

 . ( بيطلا حفن يف ركذ ) ينجاطرقلا مزاحل راهملا ةلفحج ىلع رانزلا دش

 . توريب /يراجتلا بتكملا /يلتحلا داعلا نبال بهذلا تارذش
 . 1939 /ةرهاقلا /ينومشألا حرش

 . ( ةفيلخ يجاح هركذ ) يبحملا حرش

 . 1969 /توريب /باتكلل ةينانبللا ةكرشلا /رشعلا تاقلعملا حرش

 .انلصي ملو . يتبشلا ديشر نبال (مزاحلا) سينجنلا باتك حرش
 فيلأَّتل برغملا راد /يجح دمحم : قيقحت . ذفنق نبال بلاطملا ىّتسأ يف بلاطلا فرش
 ., 1976 م/طابرلا /رشنلاو ةمجرتلاو
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 . 1968 /توريب /قرشملا راد /يودب : قيقحت .وطسرأ ىلع حورش
 . توريب 1969 /2 ط /ةفاقثلا راد /ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا

 .1974 /3 ط /توربب /ةفاقلا راد /سابع ناحإ : جراوخلا رعش

 -ا ص هده

 . ةيرصملا ةسؤملا . يموقلا داشرالاو فاقوألا ةرازو /يدنثقلقلل ىثشعألا حبص
 . ةرهاقلا /1969 /رشنلاو ةعابطلل يبرعلا باتكلا راد /ىسوم مهاربا دمحأ : يهيدبلا غبصلا

 نبا نع لافم) 1958 /2 ء1 ع 6 جم ءديردم يف ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص
 . ( يبمافلا دمحمل يثكارملا ءانبلا

 ىسيع ةعبطم /مهاربا لضفلا وبأ دمحمو يواجبلا دمحم يلع : قيقحت . يركملل نيتعانصلا
 .1971 /2 ط /يلحلا يلابا

 ل ضال

 . ةرهاقلا 1353/يسدقلا ةبتكم رشن /يواخسلل عماللا هوضلا

 هد طال

 . ةرهاقلا /فراعملا راد ,مزتعملا نبال ءارعشلا ثاقبط

 /ةبهو ةبتكم رشن /رمع دمحم يلع : قيقحت ء يدوادلا نيدلا سمش ظفاحلل نيرسفملا تاقبط

 .رصم /1972 /1 ط

 .رصع /1914 /فطتقملا ةعيطم /يولعلا ىبحيل زارطلا

_- 2 - 

 . 1969 /1 ط /بلجب ةيبرعلا ةبتكملا /يناولحلا نيدلا ربخ دمحم : نانويلا بدأو برعلا
 /1963 /3 ط /فرامملا راد /ةعومجملاو نيمأ دمحأ : قيقحت : هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا
 . ةرهاقلا

 . 1955 /2 ط /رصمب ةداعسلا ةعبطم /ديمحلا دبع نيدلا يبحم : قيقحن ؛ قيشر نبال ةدمعلا

 /ةبراجتلا ةبتككملا /مالم لولغز دمحمو يرجاحلا هط : قيقحن : يولعلا ابطابط نبال رعشلا رابع
 , ةرهاقلا 6
 .1925/ةيرصملا بتكلا راد /رابخألا نويع

 .4144 مقر ةيكلملا ةنارخلاب ( طخم ) ةئاطعلا مكحلا حرشب ةبملعلا بهاوملا ثيغ
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 اها فال

 .1956 /1 ط /ةيرصملا بتكلا راد /ينميملا زريزعلا دبع : قيقحت . دربملل لضافلا

 . ( ينوملا دمحم ذاتسألل لاقم) 64 /1خ : يملعلا ثحبلا ةلحم نم ةلصف
 . (ينونملا دمحم ذاتسألل لاقم١ 71 /5 ع : ةيبرغملا ةفاقثلا ةلحس نم ةلصف

 . 1972 /1 ط /ىّربكلا ةيراجتلا ةيتككملا /يريزجلا نمحرلا ديع : ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا
 . توريب 1973 /ةفاقثلا راد /يودب :وطسرأل رعثلا نف

 . 1967 /ةرهاقلاب رشنلاو ةعابطلل يلرعلا بتاكلا راد /دايع يركش : وطسرأل رعشلا يف

 1976 /رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل برغملا راد /يجح دمحم : قيقحت .روجنملا دمحأ سرهف
 , طابرلا
 . طايرلاب 2643 مقر ةماعلا ةنازخلاب ( طخم ) جارسلا سرهف
 . 1346 /سافب ةعلاطلاب ةديدجلا ةعبطملا /يناتكلا يحلا دبعل سراهفلا سرهف

 ةضبنلا ةبتكم /ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم : قيقحت . يبتكلا ركاش نبال تايفولا تاوف
 , ةرهاقلا /ةداعسلا ةعبطمو ةيرصملا

 هد قال

 . توريب /1 ط /نونك هللا دبع : برقملا ريهاشم تايركذ : فيرشلا مساقلا وبأ

 .1969 /3 ط ةيرصملا ولجنألا ةبتكم /ةئابط يودب : يبدألا دقنلاو رفعج نب ةمادق
 . 1968 /ةيسنوتلا رشنلا راد /يبعكلا يجنملا : هراثآو هتايح : يناوريقلا زازقلا

 . 1610 مقر /سنوتب ةيدمحألا ةبتكملب ( طخم) ينجاطرقلا مزاحل وحنلا يف ةديصخ
 /رصم /رشنلاو ةعابطلل ينرعلا بتاكلا راد /يوامثعلا يكز دمحم : ةغالبلاو يندألا دقتلا اياغق

107 
 . 1970 /قثمد /نسح ةزع : قيفحت ١ شفخألا نملا ينأل يقارفلا

 . 1964 /ةيريمألا عباطملل ةماعلا ةئيحلا /دياز دعس : قيقحت : انيس نبال سايفلا

 تما اح

 .رصم ةضين راد /ييهاربا لضفلا وبأ دمحم : قيقحت . دربملل لماكلا

 دمحم : حرشو قيقحن . اقيروطير باتك يناعم يف انيس نبال ةيضورعلا ةككحلا وأ عومجملا باتك
 . 1950 (/ةرهاقلا /ةيرصملا ةضبنلا ةيتكم /ملاس مبلس

 . ( بيطلا حفن يف ركذ) روفصع نبال برقملا باتك

 .1916 /رصم /قالوب ةعبطم /هيوبيسل باتكلا
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 . توريب 1968 /قرشملا راد /يدهم نسحم : قيقحت . قطنملا يف ةلمعتملا ظافلألا باتك

 . ثوريبب 0 /قرشملا راد /يدهم نسحم : ليقمت ٠ يباراغلل فورحلا بانك

 .(25 : ةيغبلا يف يطويلا هركذ) (مزاحلا١ سينجتلا يف باتك
 /ةيلعلا ةفالخلا راد /مادقا ةعبطم /تدوج دمحأ هرشن . يوناهتلل نونفلا تاحالطصا فاشك
7 . 

 ةسسؤملا /دمحم معنملا دبعو عيدبلا دبع تطل : قيقحت ٠ يونابتلل نونفلا تاحالطصا فاشك

 . 1963 /ةماعلا ةيرصملا
 .1941 /فراعملا ةلاكو ةعبطم /ةفيلخ يجاحلا نونظلا فشك

 . 1281 /رصم قالوب ةعابطلا راد /ءاقبلا ينال مولعلا تايلك
 . ( مجارتلا يف ١ 1081 مقر طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ( طخع ١ شانك

 تسب لا دج

 . دادغب /ىنثملا ةبتكم /تسفوألا ط /يطويسلل باسنألا ريرحن يف بابللا بل
 ثارتلا ءابحا راد /يكملا دهف نب دمحم نيدلا يتت ظفاحلل ظافحلا تاقيط ليذب ظاحللألا ظح
  توريب /يبرعلا

 /برعلا ناسل راد  رداص راد /يلشعرم ميدنو طايخ فسوي : بيترت : روظنم نبال ناسللا
 ورعب

 . 1326 /1 ط /دنملا /ةيماظنتلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم /ينالّقعلا رجح نبال نازيملا نال

 فيلأتلل برغملا راد /يجح دمحم : قيقحت . يضاقلا نبال دئاوفلا ققح ةظافل نم دئارفلا طققل
 . طابرلا 1976 /رشنلاو ةمجرتلاو

 77-0 م مس

 .(بارعأ ديعل عزنملا هباتكو يسالجسلا نع لاقم) 1962 /4 ع قحلا ةوعد ةلمب

 . 64 /3 . 64 /2 : دادعألا ( ينرملا دمحمل ينيرملا رصعلا نع تالاقم ) يملعلا ثحبلا ةلحم
4. 1965/5. 

 واو : نع يديبعلا نمحرلا دبع ديشر روتكدلل لاقم) . 1975 /1 ع ةيقارعلا باتكلا ةلحم

 ل ( ةيئاللا

 .( يتادمحلا ينهف دمحمل  سناع نبا نع لاقم) 2/0 عا لمفلا ةلحم

 . ( برغملا فرعي ال قرشملا : نع يلابحلا روكدلل لاقم) 1977 /تشغ ةحوّدلا ةلحم

 , 1966 /توريب /ةثيدحلا ةضبلا راد / يلازغلل قطخلا يف رظنلا كحم

 . 22642 مقر طابرلاب ةماعلا ةنارخلاب ( طخع ) يرمعلا هللا لضف نبال كلاملاو كلاسملا

 . 1972 /ليرب ةعبطم /ندبل /يجوج . ج . م : قيقحتو رشن : لقوح نبال كلاملاو كلاسملا

 طابرلاب ةماعلا ةنارتللاب ( طنع ) ديفحلا قوزرم نبال نسحلا يلأ رثام يف نسحلا حيحصلا دنسملا
 .ق 111 مقر
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 . يزاغلا لالع ققحملل اييرق ردصيس باتك برثملا يف يبدألا دقنلا رداصم
 . 1972 /رشنلاو ةعابطلل ةلاسرلا ةسؤم /ةدامح رهاط دمحم : ةبرعملو ةيبرعلا رداصملا

 . هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا

 /عيمجلل ملعلا راد /هريغو يرايبألا مهاربا : قيقحت ء ةيحد نبال برغملا لأ راعشأ نم برطملا
 .1955 /توريب

 .رصم ةضهت راد /يبلش ليعامسا حاتفلا دبع : قيقحت : ينامرلل فورحلا يناعم
 /ديمحلا دبع نيدلا يبحح دمحم : قيفحت ء يمابعلا دمحأ نب محرلا دبع خيشلل صيصتتلا دهاعم
 ,1947 م/رصمب ةداعلا ةعبطم

 /ةقاقثلا ةعبطم /يسافلا دمحم : قيقحت . يثكارملا دحاولا دبعل برغملا لود صيخلت يف بجعملا
 ,1938 مالم

 . 1936 /ةيرصملا فراعملا ةرازو ةعجارمو تويلجرم رشن /يومحلا توقايل هابدألا مجعم

 . دادقغب /شيورد هللا دبع : قيقحت : يديهارفلل نيعلا مجعم
 ..1906 /1 ط /رصمب ةداعسلا ةعبطم /يومحلا ترقايل نادلبلا مجعم

 . 1960 /ةيبرعلا بتككلا ءايحإ راد /جارف دمحأ راتسلا دبع : قيقحت . ينابزرملل ءارعشلا مجعم
 .1346 م/رصم ط /سيكرم فسوي : ةيرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم
 .1961 /قثمد /يقريلا ةعبطم /ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعم

 .رصم /يدنجلا ةبتكم /ءالعلا وبأ ىفطصم : قيقحت : يلازغلل قطخملا نف يف ملعلا رابعم
 ط /قشمد /ركفلا راد /هللا دمح يلع دمحمو كرابملا نزام : نيقحت . ماشه نبال بيبللا ينغم

2/ 1969. 

 . يكاكسلل مولعلا جاتفم

 .رصم /نورقشتب تاعوبطم /نودلخ نبا ةمدقم
 . 1965 /2 ط /يبرعلا نايبلا ةنحل /يفاو دحاولا دبع لع : قيقحت : نودلخ نبا ةمدقم

 . (رثنلا دقل) باتككل نيسح هط ةمدقم

 . (نيقيقحت يف ) عوبطملا هناويد نمض ينجاطرقلا مزاح ةروصقم

 . 1972 /ةلاضف ةعبطم /ينح حودمم : قيقحت . يديلبلا ينيسحلا دمحم ءرشعلا تالوفملا

 يتبسلا ديشر نبال ةييطو ةكم نيمرحلا ىلإ ةييجولا ةهجولا يف ةيبغلا لوطب عمج امب ةيبعلا ءلم
 مولبد ليتل ايلاح هسردي ) لايروكسالا ةخسن نع ناوطتب نسحلا يالوم دهعمب روصم ( طخم )
 ,( سافب هللا دبعنب دمحم ةعماجمي دمحأ يدادح ةاتسألا : ايلعلا تاساردلا
 . (نيبنيرملا ةضبن نع يسافلا دمحم لاقم ) 1938 /3 ع ةيبرغملا ةفاقثلل برغملا ةديرج قحلم
 . ( ةيناملألاب ١) نافكورب نحلم
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 ةعبطم /ةرابز ىبحي نب دمحم نب دمحم : ( باتكلا سفن نمض ) علاطلا ردبلل عباتلا قحلملا
 .1948 /1 ط /ةرهاقلا /ةداعسلا

 انلصي ملا : يبجتلا نويل نبال : يمالجسلل عيدبلا ملع صخلم
 . ةرهاقلا /1961 /ةفرعملا راد /يلوخلا نيمأ : ديدجت جهانم

 .932 : مقر ناوطت ةطوطنم : عزتملا

 .47 /2055 : مقر ل اقباس نيلرب  ديولا مليفوركم : عزنملا
 . 1948 /ةيرصملا بتكلا راد /يودب : قيقحن ءوطسرأل قطنملا

 بتكلا راد /ةجوخلب بيبحلا دمحم : قيقحت : ينجاطرقلا مزاحلا ءابدألا جارسو ءاغلبلا جابنم
 . 66 /سنوتب ةبقرشلا

 : قيقحت ٠ يدرب يرغت نب فسوي نساحلا وبأ نيدلا لاح : يناولا دعب يفوتسملاو يفاصلا لبلا
 .1956 /1 ط /ةيرصملا بتكلا راد /يناجن فسوي نب دمحأ

 . ةرهاقلا /1965 61 /فراعملا راد /رقص دمحأ : قيقحن . يدمآلل ةنزاوملا

 ةعابطلل نيلكنارف ةسؤمو ملقلا راد /لابرغ قيفش دمحم فارشا : ةرسملا ةيبرعلا ةعوسوملا
 . 1965 (/ةرهاقلا /رشنلاو

 .1965 /رصم ةضبن راد /يراجبلا دمحم يلع : قيقحت :٠ ينابزرملل حشوملا

 تت

 .1961 /2 ط /تويبب /ينانبللا باتكلا راد /نونك هللا دبعل ينرغملا غوبنلا

 /لاسنفورب ينيل : عمج ( نيرم ينبي صاخلا ثلاثلا مسقلا ١ ىّصقألا برغملا رابخأل ةيخيرات بخن
 . 1948 /زيراب /زورال تاعوطم

 . ةيرجحلا ةعبطملا /يرداقلا بيطلا نب دمحم هللا دبع ينأل يناثملا رشن
 . توريب /يرعلا باتكلا راد /ديمحلا ديع نيدلا يبحع دمحم : قيقحت . يرقملل بيطلا حفت

 , 1962 /2 ط /رصمب ةداعسلا ةعبطم /ىفطصم لايك : قيقحت ءرفعج نب ةمادقل رعشلا دقن

 /قشمد /ةيكيلوئاكلا ةعبطملا ( ةيسنرفلاب) يسلبارطلا دحجيأ : ه5 نرقلا ىلإ يبرعلا رعشلا دقن
6 

 دمحم : قيقحت ( نآرقلا زاجعا يف لئاسر ثالث ) باتك نمض ينامرلل نارقلا زاجعا يف تكنلا
 .رصمب فراعملا راد /مالم لولغز دمحمو هللا فلخ
 ةيبرعلا ةكرشلا رشن /يرايبألا مهاربا : قيقحت : يدنشقلقلل برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهت
 .1959 /1 ط /رشنلاو ةعابطلل
 . ساف /ةديدجلا ةعبطملا /يتكبتلا اباب دمحأ سايعلا ينأل جابتبالا لين

 . ( هركذ قبس) نوحرف نبال جابيدلا باتك شمايب ... جابتبالا لين
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 تكتل“ 2 مدمس

 ينابلا ىيع ةعبطم /يواجبلا دمحم يلعو هاربا لضفلا وبأ دمحم : قيقحت : يناجرجلل ةطاسولا
 . 1966 /رصم /يبلحلا

 سل يصد

 /2 ط /رصم /ةداعسلا ةعبطم /ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم : قيقحت : يبلاعتلل رهدلا ةميتي

6 . 
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 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا 0 موفوملا

 زاجيالا : لوألا سنجلا
(181 - 217) 

 11 ست مان مر ماو دما ا نخا ة :راممالا

 183: سلا 1و ةوماا هال ذأ لاس منام 0 ةاواملا .- 1
 10 ا ا لا م4 ا ال و ار وول : ةلضافملا - 02

 :ةلضافملا : يناثلا بالا

 ه6 ا اوما لال ماا لارتخالا -- ١
 210 اا د وا و 0 نيمضتلا ل 2

 لارتالا : لوألا لصفلا

 187 ا ا ا ام دا الا هلام را قطوف : مالطصالا ل 1
 200 مد وبلا طا كورا هيا يك طم سما ا لاحم :فذحلا ل 2

 مالطصالا لوألا مسقلا

 00000 ]1 ]1 0 ءافكالا 1
 193 اخ 0 ٍلباقملا فذحلا وأ لباقملاب ءافتكالا 2

 : فالحلا : يتائلا مسقلا

 201 ا ا اما قالطالا 1
 204 ب467 ةضفوا جدلا دوز هلا دن نو هجن كام نجلا وبس سياف : كاهتنالا - 2

 : قالطالا : لوألا مسقلا
 2021 ا ا لاا ورا ا م ب 0 مارتخالا 1
 2031: نا م 1 1 ل ا ا ا 0 لامهالا 2

 : كابننالا : يناثلا مبسفلا
 205 0مم امتي بيييبتت5 ةقاضإلا بيكرت يف عقي اع اس 1
 207 و مام وا فا وسلا : ةفصلا ببكرت يف مقي اما 2
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 : لوألا عرفلا

 مل 1

2--_ 

 : ةفاضإلا بيكرت يف عفي ام
 11 0 هلإ فاضقملا ءاقباو فاضملا فذح
 0 0 فاضملا ءاقباو هيلإ فاضملا فذح

 : ةفصلا بيكرت يف مقي ام : يناثلا عرفلا

 207 ا 0 ةقصلا ءاقباو فوصومللا فذح 1
 200 0 فوصوملا ءاقياو ةفصلا فذح - 2

 ليبخحتلا : يلاثلا سنحلا

 (261 )218 

 2187 وسلا سا قو وللا 8بناداأ هانادلاءادع هنن 6م ا ديف اخلا : ليختلا

 22020 1 ماو هانا اطل او خا الام كلا : هيبشتلا ل 1
 235 ناعوت هوت م وخلا طويت لق ومال وتلا قمح أوم 0 ةراعتسالا 2

 24ها ا وو اج والا قلم طومسون ككل 0 ةلئالا 3

 25 0 زاجملا 4

 : هيبثتلا : لوألا بابلا

 هما وو و : طيسلا هيبشتلا ل 1
 229 م ل 0 بكرملا هيشكا - 2

 : طيبا هيلا |: لوألا لصفلا

 22 0 يعيبطلا ىرحملا ىلع يرجلا 1
 2270 دلال ل د دة 0 يعيبطلا ىّرحلا ريغ ىلع يرجلا 2

 ةراشالا : ثلاثلا سنجلا

 (3270 )262 

 2600 ا : ةراسشالا
 262 ا ا ا باضتقالا ]1
 00 ااا : مايبالا - 2

 : باضقالا : لوألا بابا

 263 0 عيحلا 1
 265 ا خلا ا ل وا تطول 0 ةيانكلا 2
 266 ا اعلا سموا ف لق مسام حامل لن سلب وع لا 0 ضيرعتلا 3

 266:1 تام مج جا ل وجت راو ال ا اج ان ما 0 عحيولتلا 4
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 : مايبالا : يناثلا بابلا

 2671 لا م سوم ا لك ست هول ب امس قو امج : هيونلا - 1

 : هيونتلا :٠ لوألا لصفلا

 2617 ا هك ل م ا تما لا ع اك و سس 0 مخفتا -1

 268: ايم دم نما عسب ل ان نوياططم م اصول اس ولا 0 ءاميالا 2

 : ةيمعتلا : يناثلا لمفلا

 ١ ا ا ا وم الل اس ا 0 نحللا 268
 2697 هللا لالا كحال نقلا نبقفخ ندا او اف جلا 0 زمرلا - 2

 2691 يلقي م ادا مما ام مق ل دا را ماسالا 0 ةيروتلا 3
 270: 2431 همم لدور وسأل م نمل اخلاق 0 فذجحلا 4

 ةغلاجلا : عبارلا سنجلا
21 336) 

 2001 ما 5000 : ةفلابلا

 272 و اللا همك نو ا هوما ملا حا حا 0 لدعلا 1
 0 1 : ةغلابملا - 2

 : ةغلاملا < يناثلا بابا

 20 ا و او : قارغالا - 1
 2897 ا ا : لخادتلا - 2
 30820 1 ا ا حو ا :راهظتسالا 3

 324 : بانطالا - 4
 00 ]1 ]11 ا 0 باميالاو بللا 5

 : قارغالا : لوألا لمفلا
 100000 0 ولغلا 1
 20 ا ا يا شا اعل : لهاجتلا - 2
 27 : ديرجتلا .- 3
 286 و ولو ما ا ل 0 ءانعسالا 4

 : لهاجتلا : يناثلا مسقلا

 200 0 كيكشتلا - 1
 270 ا ا ا ا 0 لهاجتلا - 2



 : ديرجتلا : ثلاغلا مسقلا

  1١طيسبلا ديرجتلا ل 0.....: 125210
 م ا ا سل هو ما ها اقوا 0 بكرملا ديرجتلا -- 2

 : لعادتلا : يناثلا لصفلا

 ا ا : ةبالملا - 1
 0100 ةليازملا - 2

 ةسبالملا : لوألا مسقلا

 00 ا : ىرخألا ةروصب تاهجلا ىّدحا حارا 1
 اوم مما ملا مالا ضم ا عم ةللاطو  كبتملا ماب بلا ةيح حد

 هجم وما اجو هدأ ل حك قي وطلب : هلباقمو مذلا عضوم ح مدملا عضو 0

 اة 1 را ا د : هابقعي وأ هالوأي ٠ ءيشلا ةيمست اد 4

 : ىرخألا ةروصب تاهجلا ىتدحا جارخا : لوألا ميسقلا
 0000 0 بجاولا ةررصب نكمملا جارخإ ل1
 11 علا اا هس اشم 0 نكمملا ةروصب بجاولا جارخإ ل 2

 ' ةروصب اعم اهجارخاو بعاراو نكمملا ةروصي 2 جارخا - 3
 ف وس تلا 0 يكمل ادا لع ا راو خلا فاو طا 0 لاا

 .: هلباقو ببيملا ساب ببسلا ةيمسن : يناثلا مسقلا

 2 دم لع اع ديو عج وج ويم عا دج تاق عا 0 بسسملا مساب ببسلا ةيمستا ت1

 0 0 ببلا مساب ببملا ةمناس 2

 : هلباقمو مذلا عضوم حدملا عضو : ثلاثلا مسفلا

 00 ا 0 مذلا ةروص ل حدملا دورو -- 1

 0 0 جدلا ةروص ل ملا دورو 2

 : هابقعب وأ هالوأب ءيشلا ةيمسن : عبارلا ميسقلا

 ا ا ا ا 0 هالوأب ءيثلا ةيمتا ١
 خد لاا هفوبم م عيبا كا فور كو مقا ىو منخل 0 هابتعي ءيشلا ةيمست اد 2

 : ةليازملا : يناثلا مسقلا

 00 : غيصلا ةيفيك لخادت ل 1
 00*12 : غيصلا ةيمك لخادت 2
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 : غيصلا ةيفيك لخادت : لوألا مسقلا

 299:2 داود شا ل لارا ا وا حو : بكرملا لوقلا ةيفيك لخادت 1

 5302 : ةدرفملا ظافلألا ةيفيك لخادت 2

 : بكرملا لوقلا ةيفيك لخادت : لوألا عرفلا

 2991 ولا ا ويم : بللاو باحيالا يلكش لخادن ل 1
 3011 1 مم املا اعدل : بلطلاو ربخلا يلكش لخادت 2

 : بلسلاو باحجيالا يلكش لخادن : لوألا ملعملا

 299 عل ا 0 باجيالا مضوم هعضوو بلسلا لادبا 1
 3040): ب داع هوا وع اقل نو اس مما 0 بللا ةروص يف باجمالا دورو 2

 :ريخلاو بلطلا يلكش لخادت : يناثلا ملعملا

 301 شا ا كما 0 بلطلا لكش عضوم ربخلا لكش عضو - 1
 302 ال ماما 0 ريخلا لكش عضوم بلطلا لكش مضو 2

 : ةدرفملا ظافلألا ةبقيك لادن : يناثلا عرفلا

 302 اوما روق نو : سانجألا لاكشأ لخادت 1
 30311 ورمل فد موتا مامر : دادعألا لاكشأ لخادتن 2
 304 ا سوم : قتشماو لوألا لاثما يلكش لخادن 3

 : سانجألا لاكشأ لخادت : لوألا ءزجلا
 3503 ولا 0 ثِنألل ريكذتلا لكش عضو 1
 2 0 ريكذتلل ثبنأتلا لكش عضو 2

 : دادعألا لاكشأ لخادت : يناثلا ءزحلا

 303: ا م ام ةوملا 0 معمجلا لكش مضوم هدرفمللا لكش عضو 1

 305 ا م 0 درفملا لكش عضوم عمجلا لكش مضو 2

 : قتنملاو لوألا لاثملا يلكش لخادت : ثلاثلا هزجلا

 310 0 قتثملا لكش عضوم لوألا لاثملا لكش مضو 1
 304 6 لوألا لاثلا لكش عضوم قتثملا لكش عضو س 2

 : يصل ةيمك لخادت : يناثلا مقلا

 لادلا ظفللا عضوم رثكألا ىلع لادلا ظفللا عضو 1
 0 0 لقألا لع
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 لادلا ظفللا عضوم لقألا للع لادلا ظفللا عضو - 2
 الا واع داس ع السلا كما ا ل 0 رثكألا لع

 : راهظتسالا : ثلاثلا لمفلا

 1 ا ا سس نش : طارتشالا - 1

 6 م1 اوم مط دكا سم أ كا راسا اسس ا يصمم 0: ةاقرالا 2

 : طارتشالا : لوألا مسقلا

 اولا اول ا وموت تا مو لااا أ اطول طل 0 قرفلا 1

 11 0 0 زك ززةءة 0 هب سيلو قرفلا ىرحم يرجي ام 2

 : هافرالا : يناثلا مسقلا

 ا ع ا ا ل وت ا 0 ميمتتلا 2

 : بيقعلا : لوألا مسقلا

 0 ا م م ا : لبييللا 1

 1 اا امسلل طا اللا اماط عققو هنا فكرنا نحمل 0 لاغيالا 2

 : ليبلتلا > لوألا عرفلا

 000 0 سايقلا 1
 1111101119000 0 لاخلا 2

 : بانطالا : عبارلا لصفلا

 م ا ا رن سماع ابطا دوووم كام وأ ونص وف : ةداشالا 1

 0 0000000312121 0 ةفدارملا - 2

 : ةداشالا :٠ لوألا مسقلا

 يك للا 8 دب اا و طلق وكل هام ءعيمإو هلام تل ل ا ل محم :ديكأتللا - 1

 ا :ريوتلا 2

 : ديكأتلا : لوألا مسقلا

 ا ل 4 او ا ا ل فحل ومالا لاس لف مق ااا 0 عامسالا -1

 0 رم و وخلا اد د1 قلل 0 عابشالا 2

 :ريوستلا : يناثلا مسقلا

 هاو دعو وو ءع فاو تقم هعكح دوك رام عشلاب مل ذو ا سل در اا ف 0 صيصختا 1

 101 ]1 ]ذ]ذ] ]1 ]ذ] ]1 1 ]1]1]1]1]ز]1]1]1]1]1]ز]ز]ز]1]1]1]1]1]1]1]1] 0 ميمعتلا .-- 2
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 بفصرلا : سماخلا سنجلا

 (363 )337 

 22000 : فصرلا

 : داصرالا : لوألا بابلا

 0 ل 0 ةلباقملاه 1
 ا و ا لقا بدا جم سس م نواس حظ ندعم 0 فافتلالا - 2

 : ليلحتلا : يناثلا بابا

 20 1 اما اكو مال اوم و اوت ارك ا فل د نواه هدفا اوك د 0 ميقتلا - 1

 10700 01 0 مهتاد 2

 ةرهاظملا : سداسلا سنجلا

 1 جا و و ا وس 0 ةبساملا - 2
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 : ةرظاثملا : يناثلا لصفلا

 2406/4 تداعيات هع ومان دوا وا ناك ريدصتلا 1

 4111 ا ل مل او امو دعا اما 0 ديدزتلا .- 2

 : ريدصتلا : لوألا مسقلا

 لوفلا ةحتاف يف مقاولا ءزجلا لوقلا نم خنألا ءزحلا قفاو ام ١
 10 و رات مما هوما لا 0 هردصو

 فصنلا ةيان يف عقاولا هزجلا لوقلا نم ريخألا هزجلا فاو ام 2
 4101 1 ا ا ا ا لادا () لوقلا نم لوألا ميقلاو

 يناثلا ميسفلا ردص يف مقاولا هزيلا لوقلا نم ربخألا هزجلا قفاو ام 3
 410 ا ا مت ا 0 هتحنافو لوقلا نم

 411 0 هقيعاضتو هئاثثأ يف ام صضعب لوقلا نم ريخألا هزجلا قفاو ام . 4

 حيضوتلا *: عباسلا سنخلا

(414 - 428) 

 414100 قمم وم طقس ف ماما يلا وف الاوان اج احلام وما مقفول نا عال : حيضوتلا

 414 1 ا م اما الا ع 0 نايلا - 1
 422 و ا ياا سل اولا سال ا 0 ريفتلا - 2

 عاستالا : نماثلا سنجلا

 (ههه )429 

 429 تاكل تاو نا ا وما هاو سك ام اطل و خا ها : عاسنتالا

 430 م ا ا 0 يرثكألا عاتتالا ل 1
 4372 د ل ا ل ل سا 0 يلقألا عاسنالا - 2

 ءاسشنالا : عساتلا سنجلا

 (هبو - همز)

 ها ثا اا م ا احسست توا هن ع موطلاو الا : ءاستنالا

 هه ا ب و م ل مم وام ع لاتفنالا ١
 0 اا 0 : لودعلا 2

 : لاتفنالا : لوألا بابا

 ه2 0 تافتلالا 1
 444 لا لا اع د يق وا خش سل ياسا دف ال هرم ل نودع 0 داتعالا . 2
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 ا ]1 ]ا :اةمقلا ع1
 ها ا ب ل سا ب تام : هيجوتلا - 2

 : ةمحلا : لوألا لصفلا

 4ق لا ا و 0 ضارتعالا -- 1
 0 اا 0 كاردتمالا - 2

 : هيجوعلا : يناثلا لصفلا مب

 330 ا سة ماا ع ا : ةظحالمللا ل 1
 472 ا ل وساحل ااا مرا ع ال 0 جورخملا -2

 ةظحالملا : لوألا مسقلا

 00 1 11 صاصتقالا 1
 4661 0:1 د ا اة سول ا ا 0 معيرفتلا 2

 ضاصتقالا : لوألا مسقلا

 4517 ا عل لك مخاط دخلا ماطا هر ب موا ورا 0 دارطتسمالا - ]1

 ا اا 0 0 ا 0 جامدالا . 2

 ريركتلا رشاعلا سنجلا

 (525 )476 

 416 قالا ما ا مسخ اا ماسلا نق جب علا :ربركلا

  1١ا م : ( ةلكاشملا ) يظفللا ريركتلا 21 437
 517 0.000.000 باتت. .ي.....اب........: ( ةيسائملا ١ يوئعملا ريركتلا ب 2

 : ةلكاشملا : لوألا بالا
 ه1 يي طم ب سرا وو مم ات ا ضناسسماابب : داحمالا - 1
 اا ]1 ةبراقملا ب 2

 : داحتالا : لوألا لمفلا
 477 سا ما 0 ءالا - 1
 010000 0 0 ا : سينجتلا - 2

 : سبنجتلا : يناثلا مسقلا
 ١ ا ] ] ]ز ]| ]ز]ز]ز]ذ]ز]ز]ز]1]ز ز زؤزؤ زو 0 لئلا سيجت 1 1

 465: كاوا ن مق طسلا ودمج لاا مما ةعراصملا سيجت - 2



 390 ا ء*ابيكتلا سما 03
 4296 ا اس ب و ا ولا 0 ةيانكلا سينجت 4

 1 : ةعراضملا سينجم : يناثلا ميسفلا

 هق 6 شاول وم جا ا دعا 0 صقنلاو ةدايزلا 1
 4 ا 0 بلقلا - 2
 4 ا 0 عملا 3
 0 اا 0 0 0 .0 (فيحصتلا) طفلا 4

 : بيكرتلا سينجت : ثلاثلا مبسقلا
 290 ا لو دا ام قيفلتلا انج تلا
 4014 ا ا ار وا اب ع ااا ا ا علا 2

 : قيفلتلا : لوألا عرفلا
 4 م وس و ل ل 0 تيلا ءانثأ يف عقي امد 1
 492 اا واما دا 0 يناوقلا يف عقي ام 2

 5 : رييغتلا : يناثلا عرفلا

 0 0 01 0 صقتلا - 1
 غ)1]11111 1 1 000-1 0 ةدايزلا - 2

 : ةبراقملا : يناثلا لصفلا

 اا :فيرصتلا - 1
 508 ل م ل ا : ةلداعملل 2

 : فيرصتلا : لوألا مسقلا

 5021 اب م را ان وو ف كا اعنا فاسو نب اج 0 قاقتشالا 1
 ا 1 1 1 0 كارتشالا - 2

 : ةلداعملا : يناثلا مسقلا

 50910 ماما فاس فت 0 عيصرتلا ل 1
 514 ا ا ا © ةنزاوملا - 2

 : ةيسانملا : يناثلا بابلا

 5 817 ل ا م ل ا فام د ةوطمأ يع وفارا الا 0 مئالملا داريإ - 1

 518211 ا ل 0 ضيقنلا داريإ 2
 518 0 رارجتالا 3
 ااا 1 0000101352 د12 0 بسانلا ب 4


